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Tisztelt Polgármester Úr, Bátaszék Város Képviselő-testülete, Pénzügyi Bizottság! 

A Bátaszéki Sport Egyesület 2017-i évi szakmai és pénzügyi beszámolója 

A Bátaszéki Sport Egyesület városunk legnagyobb múltú, legnagyobb létszámot megmozgató és 

ennek következtében – talán – a leginkább reflektorfényben lévő civil szervezete. A „pálya széléről” 

rengeteg pozitív és negatív kritikát kapunk, nehéz úgy működtetni hogy minden résztvevője 

elégedett legyen, de vitathatatlan hogy egy olyan egyesületről beszélünk, ami rengeteg eredményt, 

hírnevet hoz Bátaszék Városának. Ha a tagok létszámát nézzük, ami meghaladja a 300 főt, és az őket 

körülvevő, szülőket, rokonokat, barátokat szinte nincs is olyan ember Bátaszéken aki közvetlenül, 

vagy közvetetten ne lenne kapcsolatban a Bátaszéki Sport Egyesülettel. Ez a fajta „népszerűség” nagy 

teherrel, áldozattal jár, melyet 2017 szeptemberében egy újonnan felálló vezetéssel vállaltunk 

minden örömével és terhével együtt. A terhet az a felelősség jelenti, amit a szervezetben 

tevékenykedő sportolókért, sportvezetőkért és sportbarátokért vállalunk. Az új elnökség rengeteg 

célt, fejlesztést, továbbá gazdálkodási és regisztrációs stratégiát tűzött ki, annak érdekében hogy a 

lehető legjobb feltételeket biztosítsuk a bátaszéken sportoló embereknek. Ez kizárólag a legnagyobb 

fenntartóval szimbiózisban, Bátaszék Város Önkormányzatával való együttműködéssel valósulhat 

meg.  

A továbbiakban szeretnénk egy rövid beszámolót adni a BSE szakosztályainak működéséről, a 2017. 

évi gazdálkodásról, végül 2018.évi elképzeléseinkről a problémák és lehetőségek bemutatásával. A 

szakmai munka értékelésére a szakosztályok vezetőségét kértük fel. 

1.1 BSE Karate Szakosztály 

A Karate Szakosztály a legelőkelőbb helyen jegyzett csoport országos szinten. Szinte az összes 

korosztályt felölelően mozgatja a bátaszéki és bátaszék környéki fiatalokat. Évek óta végeznek 

utánpótlás nevelő munkát az óvodában, és ennek is köszönhető, hogy évről évre sikerül pótolni 

azokat a középiskolás fiatalokat, akik a tovább tanulás miatt kényszerülnek szakítani a versenyzéssel.  

A csapat rengeteg programon vesz részt, és több rendezvény házigazdája is. Évtizedes múltra 

tekintenek vissza a Széki Kupák, a Cikádor Kupák, és a kisgyermekek számára életre keltett házi és 

regionális bajnokságok. Legnagyobb rendezvényeink már túlnőttek a bátaszéki sportcsarnok falain és 



kényszerűségből már a szekszárdi sportcsarnokot kell igénybe venni a rendezvények 

lebonyolításához. A Széki és Cikádor Kupákon a versenyzői létszám meghaladja a 400 főt, ami azt 

jelenti, hogy egy-egy ilyen rendezvényen több, mint ezer feletti a részvétel. A rendezvények 

minőségét dicséri, hogy a házi bajnokságok is regionális rangra emelkedtek, a versenyzői létszám 

bőven meghaladja a 100 főt. A BSE Karate Szakosztály és versenyzőinek nevét kiemeltként kezeli a 

hazai szakma. A tavalyi évben sikerült korosztályos válogatottat kinevelni, és a megkaptuk a Magyar 

Karate Szakszövetség dél-dunántúli regionális utánpótlás nevelő központja felkérést is, melyre 

természetesen „igen”-t mondott a vezetőség és a megbízatás napjainkban is tart.  

A szakosztály minden évben próbál megújulni, innovációkat fejlesztéseket kitalálni, hogy a változó 

társadalmi igényekkel lépést tudjon tartani, és fenntartható legyen a Karate sport értékrendjével való 

azonosulás. Korábban a rendezvények sokszínűségével próbált „operálni” a vezetés, később 

bevezették az ovikaratét, napjainkban pedig rengeteg aktivista szülőt, karate iránt érdeklődő 

felnőttet is sikerült megnyerni ehhez a gyönyörű mozgásformához. 2017-ben a csapaton belül 

megalakult a felnőtt szekció, mely újrakezdési lehetőséget biztosít a „régi” sportolóknak, valamint 

tömegsport jelleggel megmozgat egy aktív bátaszéki 30-as-40-es réteget.  

A széles skálán végzett tevékenységnek természetesen eredménye is van. A Magyar Bajnokságokon, 

országos Diákolimpiákon, a ranglista versenyeken rendre dobogós helyezéseket tudunk produkálni. A 

listát felsorolni nehéz lenne. 2017-ben a Wado-Kai Európa Bajnokságon Szardínián 10 sportoló 

képviselte a BSE-t a hazai stílusválogatottban és 3 arany, 3 ezüst és 5 bronzéremmel gazdagították a 

magyar válogatott eredményességi listáját. A másik nagy fegyvertény, hogy az Olbiai nemzetközi 

találkozó versenyt megelőző közgyűlésén Magyarország elnyerte a 2019. évi Wado-kai Karate Európa 

Bajnokság rendezési jogát, és a Magyar Wado Szövetség januári közgyűlésén egyöntetű szavazattal 

személyemet kérte fel a versenyrendező bizottság élére.  

A Karate Szakosztály sikere mindig is a megújulásban és a következetes csapatmunkában rejlett. Az 

edzéseket egy vezetőedzővel, és három segédedzővel oldják meg rotációs rendszerben, azaz egy-egy 

csoportot van, hogy több edző is treníroz. 

A sikerek mellett, meg vannak a szakosztály problémái is. Problémát jelent a továbbtanulásból adódó 

lemorzsolódás. De komoly kihívást jelent a karate olimpiai sporttá válásából adódó színvonal 

emelkedés is, mellyel egyre nehezebb lépést tartani. A fővárosi egyesületek (MTK, UTE, VASAS, BVSC, 

HONVÉD stb.) komoly anyagi hátérrel rendelkező klubok, akik szinte kivétel nélkül szakosztályt hoztak 

létre az utóbbi néhány évben, és olyan lehetőségek birtokába kerültek, amiről mi csak álmodunk. 

Sajnos a bátaszéki sportolók is érzékelik ezt a fajta különbséget és bár azt gondoljuk, hogy a „recept” 

nem különbözik, de a lehetőségek okozta különbség 14-15 éves korban kezd kidomborodni, és egyre 

több sportolónk lép vissza a magas szintű versenyzéstől, mondván hogy a tanulás és egyéb 

elfoglaltság mellett nem tud annyi időt áldozni a sportra, amennyi elég lenne a topmezőnyben 

érvényesüléshez. Komoly problémát jelent helyi szinten a sportfinanszírozás is. Míg a TAO 

támogatást élvező látványsportok évről évre képesek eszközfejlesztésre fordítani és utánpótlás 

edzőket fizetni, addig a Karate Szakosztály ezt szülői finanszírozásból oldja meg, ami a helyi sport 

versenyképességét – a jelen társadalmi viszonyok között – jelentősen rontja.  

A Szakosztály vezetése egyértelműen megállapította és számokkal is alátámasztható, hogy a jelen 

körülmények és az évek óta stagnáló költségvetés mind helyi, mind országos szinten visszaesést fog 

eredményezni, sőt ennek előszelét már évek óta érezzük. Az a szakosztályvezetés, aki a legnagyobb 

sikereket átélte, megízlelte nehezen veszi tudomásul a lehetőségek és körülmények romlását és a 

középszerűséget. 

1.2 BSE Kosárlabda Szakosztály 



Negyedik éve nevezünk a Tolna Megyei Nyuszi kupába, mely 2016-tól hivatalos MKOSZ megyei 

bajnokság. E szezon nagy előrelépése, hogy ebben az U11-es korosztályban már két teljes csapatot fel 

tudunk állítani, így idén 26 igazolt játékossal szerepelünk. Kiemelendő, hogy az erőviszonyok alapján 

6 csoportra oszló bajnokságban első, több éve játszó rutinos csapatunk az A csoportban kezdett, és 

helyét azóta is, az első két csoportban foglalja el. Meglepetésre a másik, teljesen kezdő csapatunk is a 

D csoportig menetelt előre a bajnokság első felében.  

Az U12 korosztályú játékosaink alkotta csapat jelenleg nemek szerint vegyesen áll fel, környékbeli 

csapatok ellen szervezett mérkőzéseken szerezve tapasztalatot. 

A férfi csapat a stabilan beépített U21-es korosztállyal idén is a Szekszárdi Városi Bajnokságban 

indult, jelenleg 5 győzelem mellett mindössze 1 vereséggel a második helyen áll. 

Szezonunk hazai rendezésű tornáinak felépítése az évek során rutinná vált, az új játékosok először a 

Mikulás Kupán mérhetik össze megszerzett tudásukat, melyet a farsangi időszakban megrendezett 

Családi Nap követ. Fontosnak tartjuk a közösség építését, a szülők bevonását, ez a nap őket is 

aktivizálja. 

A tavalyi négy edzőhöz képest idén 3 edző és két segédedző látja el a szakmai feladatokat. Az 

óvodában idén nem indítottunk foglalkozást, viszont a szezon második felében megteremtettük a 

lehetőséget, a sportcsarnokban folyó edzésbe való integrálással.  A szakosztály létszáma az előző 

évek tendenciáihoz hasonlóan az alsós korosztály gyarapodásával változott, kiemelendő, hogy az 

elmaradt óvodás foglalkozásra a megoldást a hozzánk beérkező igényekre való tekintettel alakítottuk 

ki. 

Terveink között szerepel, hogy az U11-es bajnokságban szeretnénk az első három csoport 

valamelyikében végezni első csapatunkkal, és jó pozíciót elérni a friss csapattal. Minél több 

edzőmérkőzést szeretnénk az U12-es csapatnak szervezni, akik nagyon igénylik a játéklehetőséget, 

megszokván azt a korábbi bajnoki szezonokban. Ezt megnehezíti a pénteki edzés 

csarnokhasználatának különböző rendezvények miatti elmaradása. Ősztől egy központi, megyei 

szervezésű bajnokságban szeretnénk nevezni ezt a csapatot. A megnövekedett létszám, a 

bajnokságokban való egyre nagyobb eredményesség szinten tartásához és fejlesztéséhez lassan 

elengedhetetlen a csarnok fejlesztése is. Több sportágnak nehézséget okoz a betolható palánkok 

jelenléte, amelynek technikai megoldása az edzéseket sem könnyíti.  

Önkormányzati támogatás ráfordításának indoklása: 

Nagyon szeretnénk, ha a 2018/19-es TAO pályázatban a fent említett palánk kérdésének 

megnyugtató megoldására tudnánk pályázni, és ehhez az Önkormányzat a szükséges önerőt, műszaki 

tervet biztosítaná.  

A korábbi önkormányzati támogatás összege nehezen fedezi azokat a kiadásainkat, melyeket nem 

tudunk a TAO pályázaton belül elszámolni. Az MKOSZ által kiírt bajnokságok nevezési díjai, a 

sportorvos díja, az új játékosok versenyengedélyének kiváltása, a felnőtt csapat nevezési díja és 

játékvezetői költsége, stb. mind-mind ezt a keretet terheli. 

Reményeink szerint a szisztematikus munka, a sportolók növekvő száma, a javuló eredmények, az 

anyagi erősödésből származó egységesebb megjelenés, színvonalasabb meccsrendezések, valamint a 

megfelelő kommunikáció és jó értelemben vett propaganda hatására a bátaszéki lakosok, potenciális 

szurkolók, helyi vállalkozók és különféle irányító, vezető pozícióban lévő emberek ismét felfedezik e 

csodálatos sportágat. 



1.3 BSE Labdarúgó Szakosztály 

A szakosztály keretein belül működő 8 csapat mellet az elmúlt évadban (2016/2017) 3 szakképzett 

edző és két segítő tevékenykedett. A szakosztály az elmúlt években Megye I. osztályú bajnokságban 

indította felnőtt, U-19, U 16 és U 14 csapatait. Az U 7, U 9, U 11 és U13 korosztályok csapatai a Bozsik 

egyesületi programban versenyeznek, részükre évente ősszel és tavasszal 5-5 körzeti torna kerül 

szervezésre. A szakosztálynak jelenleg 105 fő igazolt, játékengedéllyel rendelkező játékosa van. Az 

igazolt labdarúgók mellett a Bozsik programban még további 38 fő labdarúgó palánta igyekszik 

elsajátítani a labdarúgás alapjait, hogy a későbbiekben igazolt labdarúgó legyen. Városunk labdarúgó 

csapatai évek óta meghatározó szerepet töltenek be a megyei futballban.  

Utánpótlás csapataink szép eredményei mellett (U13 hatodik hely, U19 negyedik hely, U16 harmadik 

hely) az elmúlt idényben a felnőtt csapat a hatodik helyezést érte el.  

Az egyesület egyik kiemelt célja, hogy hatékony utánpótlás-nevelés, tehetség-kiválasztás és gondozás 

révén a fiatal játékosok számát megnövelve gondoskodjon a megfelelő bázis létrehozásáról. Az 

egyesületnél fontos, hogy az utánpótlás nevelés területén előrelépjen, mivel csak így tudja biztosítani 

a felnőtt csapat közép, illetve hosszú távú sikeres szereplését. A 2016/2017-os évadtól az utánpótlás 

nevelés terén jelentős előrelépések történtek. A célok elérése érdekében a környező települések 

labdarúgó egyesületeivel (Bátaapáti, Mórágy, Dunaszekcső, UFC Szekszárd) szóbeli együttműködési 

megállapodást kötöttünk. Ezen megállapodás a reményeink szerint minőségi oktatást, nevelést, 

képzést illetve egyeztetett játékos áramlást fog biztosítani az egyesületek sportolói részére. A TAO 

pénzek segítségével a megfelelő színvonalú munkához szükséges technikai feltételeket is tudja a 

szakosztály biztosítani. A sporteszközökkel jobban ellátott pályákon, kellő edzői háttér biztosításával 

gyakorolhatnak az utánpótlás versenyzők, amely véleményünk szerint hosszabb távon kifejti kedvező 

hatását. Elsődleges cél a sportoló gyermeklétszám emelése és a megfelelő szakmai képzése és 

versenyeztetése. Nagy figyelmet kell fordítani a jövőben arra, hogy az iskolákban, délután, iskola után 

lehetőség nyíljon gyermeklabdarúgó rendezvények, kupák, tehetségkutató programok beindítására. 

A felnőtt csapat költséginek nagyobb részét önkormányzati támogatásból valamint az egyéb 

bevételekből (reklámbevétel, támogatások, baráti kör, jegybevétel) finanszírozzuk.  

A 2016/2017-es bajnoki évben 7 korosztályban versenyeznek a labdarúgóink, az edzések helyszíne a 

focipálya valamint a téli időszakban a sportcsarnok kevesebb edzésidővel. 

U/7 illetve ovi focis csoport: Tenczlinger Tímea edzővel jelenleg 8 fő heti 2 edzésen vesz részt. Ősszel 

és tavasszal 6-6 Bozsik-tornán szerepelnek Szekszárdon. 

U/9: Dorn Ernő és Tenczlinger Tamás vezetésével 8 fő heti két alkalommal edz, valamint ősszel és 

tavasszal 6-6 Bozsik tornán vesz részt Szekszárdon az U-7-es korosztályhoz hasonlóan. 

U/11: Tenczlinger Tamás edző 16 fővel dolgozik heti két alkalommal, valamint ősszel és tavasszal 6-6 

Bozsik tornán vesz részt Szekszárdon. A téli szünet alatt 3-szor Bozsik teremfocin vesz részt 

Szekszárdon. 

U/13 és U/14: Varjas Zoltán edző vezetésével heti 3 alkalommal edz, valamint az U/13-as csapat 

ősszel és tavasszal 6-6 Bozsik tornán vesz részt Szekszárdon. A téli szünet alatt 3-szor Bozsik 

teremfocin vesz részt Szekszárdon. Az U-14- es csapat a megyei bajnokságban szerepel ahol 

szezononként 9 mérkőzést vívnak. Jelenleg 9. helyen vannak, de a bajnokság legfiatalabb csapata 

vagyunk, a játékosok zöme még két év múlva is szerepelhet itt. Az U/13 és U/14- es korosztály 

összlétszáma jelenleg 19 fő. 



U/16: A megyei bajnokság  déli csoportjában szerepelnek, Tenczlinger Tamás edzővel, az 3. helyen 

telel a csapat. Heti 3 edzés Tóbi István és Tenczlinger Tamás vezetésével. A létszám 14 játékos.  

U/19: A megyei  I. U-19 bajnokságban szerepelnek Tóbi István vezetésével. Jelenleg a 4. helyen 

tartózkodik a csapat, július 18. óta heti 3 alkalommal edzenek és a hétvégeken bajnoki mérkőzést 

vívnak. Részt vettek egy teremtornán, télen Mecseknádasdon. Létszámuk 16 fő. 

81 fő utánpótlás sportoló, aki heti minimum 3 alkalommal részt vesz edzésen vagy mérkőzésen. 

A következő szezonban (2017-2018) a számunkra felajánlott társasági adók révén fontos lenne egy 

műfüves, illetve egy használható élőfüves edzőpálya kialakítása. 

1.4 BSE Úszó Szakosztály 

A BSE Úszó Szakosztálya a legfiatalabb szekció a helyi, mégis elmondható hogy népszerűsége és 

eredményei által üstökösként robbant be a megyei sportéletbe. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a 

– iskolai tevékenységeket leszámítva – az úszó csapat az, aki életet visz Bátaszéki Tanuszodába.  

A csapat a tavalyi évtől egy vezetőedzővel és három segédedzővel dolgozik, óvodás kortól a 18-20 

éves korosztályig, mintegy 100 főt meghaladó létszámmal, de nagy örömünkre szolgál hogy 

kisvárosunkban minden intézményi szinten jelen vagyunk, így a házilag rendezett bajnokságainkon az 

általános iskola több, mint negyede részt vesz és verseng. Versenyrendszerünket a Magyar Diáksport 

Szövetség és a helyi igényekhez alakítjuk. Mivel  magasabb szinten nevezési korlátozások vannak, 

azaz adott hogy egy intézményből hány tanuló nevezhet egy-egy kategóriában, ezért helyi szinten 

több olyan versenyt rendezünk, ami segíti a kiválasztást és felkészülést. A téli szezonban házi 

bajnoksággal kezdünk, majd a Szekszárd Városkörnyéki Diákolimpia megrendezésével biztosítjuk a 

továbbjutás lehetőségét. Tavasszal az országos versenyre való felkészülést segítve a bonyhádi, a 

szekszárdi és a városkörnyéki iskolákat hívjuk meg a Kanizsai Dorottya úszóversenyre. Az évad végén 

a Bátaszéki Triatlon versenyre való buzdítás és a sportág népszerűsítése végett egy elő felmérő házi 

bajnokságot rendezünk újból.  

Eredményeinkről elmondható, hogy a Szekszárd Városkörnyéki mezőnyt gyakorlatilag az első 

években elhagytuk, de az utóbbi szezonok eredményességi listái megerősítették, hogy a BSE Úszó 

Szakosztálya beért a megyei top háromba. Ezek az eredmények a négyfős stáb munkáját, és az 

infrastrukturális  feltételek minőségét dicsérik. A 2017-es évben, 7 kategóriában vívtuk ki az országos 

diákolimpiai részvétel jogát, melyhez a megye legjobbjának kell lenni az adott kategóriában. Bár a 

várva várt érem nem lett meg, mégis nagy szó hogy bátaszéki gyerekek évről évre kvalifikálnak az 

országos részvételre, ahol – hozzáteszem - előkelő 5-7 helyeket vívunk ki az országos top 24-es 

mezőnyben.  

A versenyzés mellett kiemelten foglalkozunk a közösség egybekovácsolásával, évente két edző tábort 

szervezünk. Téli táborunk a megyei felkészülést segíti, nyári táborunk – melyet évek óta Siklóson 

szervezünk meg – az erőnlét alapozásáról és a közösség formálásáról szólnak. 

Az Úszó Szakosztály problémái gyakorlatilag egybevágnak a Karate Szakosztály felvetéseivel. Nem 

TAO támogatott sportként, a legszerényebb költségvetéssel dolgozik a BSE-n belül. Ez a költségvetés 

a versenyek díjazására elegendő, a működéshez szülői erőforrásokat kell bevonnunk. Eszköz 

fejlesztés 5 éve nem történt, úgy hogy ezeket az edzést elősegítő eszközöket minden intézmény 

használja. Elhasználódik, rongálódik, fogy. Amikor az Úszó Szakosztályra gondolunk mindig vegyes 

érzése kavarognak bennünk. Sokan vagyunk, fejlődünk, kiváló a csapat atmoszféra, gyönyörű 

uszodában edzhetünk, de a működési feltételek rendkívül szerények. Olyan érzésünk van, mintha 

lenne luxusautónk, amit képtelen vagyunk megtankolni… 



2. A Bátaszéki Sport Egyesület általános működése 

Az egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően az éves rendes közgyűlésen, a tagok 

beszámolót kaptak a működéséről, eseményeiről, pénzügyi helyzetéről. Az egyesület a közgyűlés által 

elfogadott költségvetési főösszeggel gazdálkodik. A bevételek tekintetében a legnagyobb és leg 

meghatározóbb tétel a 8 000 000 Ft önkormányzati támogatás. Önkormányzati támogatás nélkül 

nem tudnánk megvalósítani a feladatellátást. A saját bevételeket tekintve 2 950 000 Ft árbevétellel, 

tagdíjakból 527 500 Ft, szülői hozzájárulásokból, szponzorok támogatásaiból 2 390 000 Ft, valamint 

162 000 Ft SZJA 1% támogatásból működünk. A labdarúgó utánpótlás neveléshez a 9 772 000 Ft 

támogatási összeg, míg a kosárlabda utánpótlás nevelési feladatokra 3 268 000 Ft TAO támogatásban 

részesültünk a 2017 évben. A TAO támogatásokat kizárólag utánpótlás nevelési területeken lehet 

felhasználni. A programok megvalósítására 1 304 000 Ft önerőt szükséges biztosítani. Az egyesületen 

belül a szakosztályok az elnökség által jóváhagyott keretből és már a fent említett forrásokból 

önállóan gazdálkodnak. 

A fenti adatokból és a szakosztályi értékelésekből látható, hogy az önkormányzati támogatáson kívül 

jelentős forrásokat mozgósítunk a feladatain megoldásához. Nem „ülünk” tétlenül igyekszünk 

minden lehetőséget megragadni a források bővítésére. A TAO támogatások komoly lehetőséget 

biztosítanak a labdarúgó, és kosárlabda utánpótlás nevelés területén, de jelentős önerő szükséglet 

kapcsolódik a program megvalósításához.  

A igényelt önkormányzati támogatás szakosztályonkénti felosztása a következőképpen alakult 2017-

ben: 

Labdarúgó szakosztály   3 900.000 Ft 

Labdarúgó szakosztály tartalék  -242 570 Ft  

Labdarúgó szakosztály önerő      912 570 Ft 

Labdarúgó szakosztály összesen  4 570 000 Ft 

Karate szakosztály összesen:  2 400 000 Ft 

Kosárlabda szakosztály      400.000 Ft 

Kosárlabda szakosztály önerő      330 000 Ft 

Kosárlabda szakosztály összesen:     730 000 Ft 

Úszó szakosztály összesen:      300 000 Ft 

 

 

A TAO fejlesztések önerő támogatását a képviselő testület 356/2017(XII.13.) decemberi határozatával 

elfogadta. 1 168 127 Ft keretösszeg került megállapításra, amelyből a 2018. év során kerül lehívásra.  

3. A Bátaszéki Sport Egyesület jövőbeni elképzelései 

Az eredmények és a szakmai munka mellé minden esetben célokat is kell rendelnünk. Beszámolóm 

elején említettem, hogy az újonnan megalakult elnökség a javuló feltételek megteremtésére tette le 

a voksát, és ezért hajlandó minden áldozatot meghozni.  



3.1 Műfüves pálya 

A Magyar Labdarúgó Szövetség a TAO pályázat keretében lehetővé tette egy műfüves pálya építését 

a sportpálya jelenlegi edzőpályájának helyén. Mivel az önerőhöz szükséges az önkormányzati 

támogatás bevonása, ezért itt csak megemlítjük a megvalósítandó elképzelések listáján. Az 

önkormányzati kérelem egy külön beadvány részét képezi. 

3.2 Kalász János Sportcsarnok 

A bátaszéki sportcsarnok, (mely idestova 35 éve áll) többszöri felújításon ment keresztül. 

Nyílászárókat kapott, fűtés és világításkorszerűsítésen esett át, viszonylag kulturált ülőhelyekkel 

rendelkezik. Ennek ellenére a padozat mára az utolsókat rúgja, a fala repedezettek, az aljzat 

megsüllyedt. Úgy érzékeljük a csarnok műszaki állapota inkább az elégséges szintet üti meg. 

Bár a gyerek létszám általánosan csökken, a gimnázium tornatermének megszüntetése és a 

mindennapos testnevelés okozta leterheltség miatt a csarnok túlterhelt. Ha nem lenne egy uszodánk, 

ami ezeket a terheket mérsékli, gyakorlatilag ellehetetlenülne az iskolai testnevelés oktatás. A 

helyzetet tetézi –ami pozitívum – hogy a BSE egyre nagyobb tömegeket vonz a csarnokba. Az 

ambiciózus edzőgárdának köszönhetően 20-30 %-kal több fiatal edz ma a csarnokban mint a korábbi 

években, és a szabadtéri sportok téli alapozása tovább fokozza a problémát. Sajnálattal tapasztaljuk, 

hogy városi és iskolai rendezvények miatt egyre többször szorulnak ki a sportolók, maradnak el 

edzések. Egy szisztematikus felkészülésbe nagyon nehezen fér bele, hogy egy hónapon belül 6 olyan 

nap is van, amikor a csarnok más civil programoknak ad otthont. Ez nemcsak az amúgy is mostoha 

műszaki feltételeket rontja, hanem további logisztikai, sportszakmai problémákat hoz magával.  

Minden tanév elején komoly probléma a csarnok megfelelő időbeosztásának elkészítése. A logisztikai 

probléma a tavalyi évben már szóváltásokat eredményezett a szakosztályok vezetése között, ami elég 

kesernyés szájízt és komoly feszültségeket okozott a kezdésnél.  

Pontosan tudjuk, hogy a testület minden tagja tisztában van a jelen helyzettel, de a csarnok esetében 

a toldozás-foldozás már nem lehet megoldás. Komoly átépítésre - gondolunk itt új edzőhelységekre  - 

és műszaki felújításra lenne szükség a fenti problémák rendezésére. 

Amennyiben a csarnok átépítési költségei olyan mértékűek, melyre a közeljövőben nincs remény, 

érdemes elgondolkodni, hogy a bátaszéki önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bármelyikében 

van e lehetőség olyan átépítésre, melynek költsége alacsonyabb, de a logisztikai – akár iskolai 

testnevelés, akár BSE teremsport – helyzetre megoldást kínál. Gondolunk itt a régi óvodák 

valamelyikére, vagy akár a régi bölcsőde mögötti kb. 100 négyzetméteres alapterületű ingatlanra. 

3.3 Önkormányzati támogatások mértéke 

Ahogy említettem, a Bátaszék SE a legnagyobb helyi civil szervezet, mellyel közvetlenül vagy 

közvetve, de szinte minden helyi lakos összeköttetésben van. A labdarúgók menetelése a Magyar 

Kupában, a Kosarasok és Úszók létszámának ugrásszerű megnövekedése, a Karatésok nemzetközi 

eredményei az emberek mindennapi témái között szerepelnek. Úton-útfélen kapunk a kritikák 

mellett rengeteg pozitív visszajelzést, vállveregetést, bíztatást. Úgy érzem a polgárok alapvetően jó 

szemlélettel állnak a bátaszéki sportélethez, és ez alól nem kivétel a képviselőtestület sem. Nem 

vagyunk sem hálátlanok, sem telhetetlenek, mindig örültünk ha kaptunk, és tudomásul vettük azt is 

ha szerényebb költségvetésből kellett valami eredményt produkálni. A bátaszéki sportolókra 

számíthatott és számíthat a város legyen bármilyen mozgalomról szó, bízunk az egészséges és szoros 

együttműködésben. Ennek ellenére rengeteg olyan feszültség és probléma halmozódott fel, mely 

több esetben a működés finanszírozhatóságából illetve a költségvetés tarthatatlanságából adódik.  



A BSE önkormányzati támogatási kerete, melyet kizárólag a működésre használhatnak fel a 

szakosztályok, 2013 óta 7 millió forint. Ez az összeg 2016 óta növekedett meg 1 millió körüli 

összeggel, A TAO támogatás önrészével. Ezek felhasználása kötött, általában műszaki felszereltségre 

fordítódik, mely több esetben városi intézményi javakat is szolgál, de sajnos a TAO-ból nem részesülő 

sportágak problémáját kismértékben sem csökkenti. Kimondható, hogy a szigorúan vett, működésre 

használható összeg 5 éve nem változott.  Sajnos az elmúlt időszak tapasztalatai alapján 

megállapítható, hogy a helyi vállalkozások és egyéb támogatók csökkenő mértékben vállalnak 

szerepet a helyi sport támogatásában. A jelentősebb támogatók „letudják” a TAO támogatásokkal, 

míg a többség a nehéz anyagi helyzetére hivatkozva csökkenti a támogatási kereteit. A TAO pénzek 

önerejének biztosítása az utóbbi években jelentős terhet jelentett az egyesület számára. 

Felemésztettük tartalékainkat és a csökkenő támogatásokkal nem látjuk biztosítottnak a 

szakosztályok biztonságos működtetését. A fenntarthatóság érdekében legalább minden évben 10 %-

nyi növekedésre lett volna szükség az önkormányzati költségvetésbe, mely az utóbbi 5 évben 

elmaradt. Ez egy nagyságrendileg 4-5 milliónyi elvonást jelent az évek alatt, melynek hatását már 

érezzük. Tisztában vagyunk azzal, hogy ennek hirtelen előteremtése gyakorlatilag lehetetlen, de 

számításaink szerint 1,5 millió forintnyi önkormányzati forrás az, amivel a működés 

finanszírozhatósága kis időre helyre áll. Ez nagyságrendileg 375 ezer forintnyi plusz támogatást 

jelentene szakosztályonként arányos elosztás esetén.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A tagok és az elnökség azzal a teherrel ruházta fel személyemet, hogy képviseljem a bátaszéki 

sportolók és sportkedvelők érdekeit, és munkámmal segítsem a helyi sportolás működésének jobb 

feltételeit.  

A fenti eredmények, gazdálkodás, számok és személyes érzések, tapasztaltaltok alapján úgy érzem 

Bátaszék Sportjának mozgatórugója, a Bátaszéki Sport Egyesület öt év után megérett egy jelentősebb 

önkormányzati támogatásra. 

Tisztelettel kérjük beszámolónk és kérelmünk pozitív elbírálását.  

Megköszönve az eddigi támogatást, és bízva a további szoros együttműködésben, tisztelettel: 

 

 

Nagy Ákos, elnök 

Bátaszék, 2018. február 7. 

 

 

 

 


