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Tárgy: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége TAO visszafizetés
dr. Bozsolik Róbert Úr Bátaszék Város Polgármestere részére

Tisztelt Polgármester Úr!
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2021. 24-i dátummal (2021. 07. 09-i
kézhezvétellel) levelet fogalmazott meg, melyben utasította Egyesületünket, a 2014. évi TAO
Sportfejlesztési támogatás visszafizetésére 3 812 264 Ft összegben. A felszólítást
mellékletként csatolom.
A visszafizetési felszólításnak természetesen volt előzménye, a Szövetség 2021 év elején
vizsgálatot tartott, mely során megállapította, hogy a Bátaszék SE Kosárlabda Szakosztálya a
támogatási időszak során nem rendelkezett edző licence-el és megfelelő számú játékos
engedéllyel. Bár a BSE Kosárlabda Szakosztály vezetői rendelkeztek edzői végzettséggel, sajnos
ez önmagában nem volt elegendő a támogatás igényléséhez. Játékosaink száma is bőven
felfutóban volt már ekkor, de sajnálatos féleértés történt. A Szakosztály vezetői olyan
tornákon indították a csapatot, ahol nem volt feltétel a játékosengedély, azonban magához a
TAO támogatás igényléséhez és annak felhasználásához, ez elengedhetetlen dokumentum.
A BSE elnöksége 2021. 07. 15-én rendkívüli elnökségi ülést tartott 5 tag megjelenésével, és
első körben a visszafizetés lehetőségeit jártuk körül. Sajnálatos módon előző év végén már
történt egy hasonló visszafizetés, melyet a BSE tartalékaiból finanszírozni tudtunk, de az idei
év tekintetében ezek a forrásaink már nem állnak rendelkezésre. Így visszafizetés tekintetében
három lehetőségünk maradt.
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A Szakosztályok működési alszámlájáról utaljuk el az összeget, mely gyakorlatilag
ellehetetlenítené a BSE további működését.
Megvárjuk míg az MKOSZ kezdeményezi adó módján, köztartozásként behajtani az
összeget, ami egyet jelent a köztartozásmentes adatbázisból való kieséssel. Ez a BSE
szakosztályainak összes további pályázatát negatívan érintené.
Külső forrást, hitelezőt vonunk be a visszafizetés finanszírozására.

A BSE elnöksége egyértelműen a harmadik alternatívát tartja megfelelő megoldásnak, mert
ezzel a Szakosztályok működése nem kerül veszélybe. Mindazonáltal pontos tudjuk, hogy ezzel
is kizárólag időt nyerünk.
Külső forrás tekintetében Bátaszék Város Önkormányzatának hitelező gyors támogatásában
gondolkodtunk, hogy a tartozás rövid távon ne akadályozza a BSE működését és pályázati
tevékenységeit.
A középtávú tervekben mindenképp a felelősség megállapítása és a „hitelezés” finanszírozása
lesz a cél. a BSE elnöksége egyértelműen elzárkózik attól, hogy a többi szakosztály álljon helyt
a Kosárlabda Szakosztály szabálytalan TAO pályázata miatt, ugyanakkor nem tisztünk az
egyszemélyes felelősség megállapítása, hiszen a pályázat során több személy is követett el
hibát és láthatóan nem jutnak konszenzusra a kérdésben, ezért a BSE egyértelműen a
Kosárlabda Szakosztálytól várja el a visszafizetést a jövőben, mindazonáltal igyekszünk majd
külső támogatók bevonásával segíteni őket, mert célunk hogy a szakmai munka töretlen
maradjon.
Tisztelt Polgármester Úr!
A Bátaszék Sport Egyesület Szakosztályainak nevében tisztelettel kérjük Bátaszék Város
Önkormányzatának hitelező támogatását 3 812 264 Ft összegben, melyet igyekszünk 2022 év
végéig visszafizetni a városnak.

Megértését és támogatását ezúton is köszönjük!
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Nagy Ákos, BSE elnök
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