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Bátaszék Város Képviselő-testülete 

Tárgy: A Bátaszék Sport Egyesület rendkívüli támogatásának indoklása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2021 június 22-én leadott rendkívüli támogatási kérelmünket, a testület 2021. június 30-án 

tárgyalta és arról határozott, hogy 2021 szeptemberében újra tárgyalja a kérelmet. 

A testület akkor a város anyagi helyzetére hivatkozott, valamint érezhetően aggályosnak 

tartotta a kérelmet. 

A korábbi anyagban is jeleztük, hogy az utóbbi 10 évben a város mindösszesen két alkalommal 

növelte egy-egy millió forinttal az egyesület működésre fordítható forrásait, mindeközben 

olyan mérhetetlen kiadási költségnövekedésen mentünk keresztül, melyet magánemberként 

is érzünk nap, mint nap. A támogatás lassú növekedése és a kiadási tételek emelkedése, csak 

azért nem kényszerítette térdre az egyesületet, mert mi vezetők jártuk/járjuk a város 

vállalkozásait és a támogatásukat kérjük. Ezzel együtt tudható, hogy a kisvárosi légkör nem 

alkalmas ezen vállalkozások reklámokon keresztüli bevétel növeléséhez, ezek kizárólag 

szimpátia alapon működő szponzorációk. Azaz, amikor adott vállalkozásnak van forrása a 

„nem kötelező” kiadásokra akkor segít, ha pedig a fennmaradásért küzd ő maga is, akkor 

kénytelen ajtót mutatni a „házalóknak”. A járványügyi helyzet utolsó másfél éve a 

vállalkozásokat is óvatosságra intette, mely közvetlenül hatással volt a sportfinanszírozásra is. 

Természetesen nagyra értékeljük a város – korábbi - TAO önrészt finanszírozó támogatásait és 

infrastrukturális fejlesztéseit, de egyrészt ebből nem egyenlően részesülnek a szakosztályok 

(ahogy korábban említettük, van egy sportfinanszírozási aszimmetria), továbbá ezeknek csak 

egy része fordítható működési kiadásokra. A BSE Karate Szakosztálya utoljára 2010 előtt, az 

Úszó Szakosztály pedig megalakulása óta soha nem részesült rendkívüli működési 

támogatásban.  

A képviselő-testület kérésének megfelelően újból bekértük a szakosztályok tételes kérelmét 

melyet az alábbiakban kívánok ismertetni Önökkel. 

1. Karate Szakosztály indoklása 



A Szakosztály sikeres pályázatai, fegyelmezett gazdálkodása és kapcsolatrendszere nem 

sodorták a szakadék szélére. Ennek a fegyelmezettségnek szocializációs okai vannak. Egy 

karatéka nagyon ritkán – már csak az eredményesség után - kap az egyesülettől 

sportruházatot, védőfelszerelést stb. Ezt többnyire a szülők finanszírozzák. A támogatások 

zöme az utaztatásra, szállásra, bérleti díjakra, események (táborok és versenyek) 

megszervezésére, eszközfejlesztésre és a nevezési díjak egy részére fordítódik. 

A BSE sikeres pályázatának köszönhetően 5 millió forintot nyertünk használt kisbusz 

vásárlására a nem TAO támogatott szakosztályok személyszállításának megkönnyítésére, mely 

kb. egy 2016 előtti, 9 személyes jármű megvásárlását teszi lehetővé. A Karate Szakosztály 

nagyságrendekkel többet utazik, mint az úszók, ezért egy sikeres önkormányzati támogatás 

esetén a karatékák egészítenék ki az összeget, annak érdekében, hogy egy fiatalabb – esetleg 

2017-es évjáratú – kisbuszt tudjon vásárolni az egyesület. Ha úgy tetszik, ezúttal a Karate 

Szakosztály szeretne némi önrész támogatáshoz jutni önkormányzati forrásból, mely a jelen 

piaci helyzetben 800 ezer és 1,2 millió forintos összeget jelentene. Kedvező elbírálás esetén 

egy 9 személyes jármű az egész egyesület utazási logisztikáját megkönnyítené. 

2. Kosárlabda Szakosztály indoklása 

A Kosárlabda Szakosztály utánpótlás csapata igen népes. Az eszközök használódnak, és a 

népes tábor egyre inkább igényli a differenciált, hatékony edzésmunkát. A vezetőség 

elsősorban azokban a tételekben gondolkodik, melyet a legutolsó TAO támogatásban már 

nem tudott érvényesíteni: 

vidéki mérkőzések útiköltsége 700 000 Ft 

sportorvosi költségek 150 000 Ft 

díjak vásárlása, a házilag megrendezett tornákhoz 40 000 Ft 

mobil junior kosárlabda palánk 100 000 Ft 

fali oldalra csukható kosárállvány fémváz szerkezet 250 000 Ft (ez a szerkezet az általános 

iskolai testnevelésórákban is hatékonyan tudná segíteni a labdás ügyességfejlesztést) 

hűtőszekrény, melyben esetleges sérülések esetén gyógyászati termékeket lehet tárolni (pl. 

jégzselé és hűtötten tartandó egyéb termékek) és a nyári meleg időszakban akár italhűtésre is 

alkalmas lehet 70 000 Ft 

3. Labdarúgó Szakosztály indoklása 

A Labdarúgó Szakosztály egyrészt a Covid helyzet miatti kieséseit szeretné pótolni és ezzel 

biztosítani a zavartalan működését. 

- 2020 őszi bajnokság, 400 000 Ft 

- 2021 tavaszi bajnokság, 350 000 Ft 



- Fenyő kupa 2020, 700 000 Ft 

- támogatói visszalépések 1,2 millió Ft 

A Szakosztálynak az alábbi - előre nem tervezett – kiadásokkal kellett szembesülni: 

- Babits játszó tér labdafogó háló 220.000 Ft 

- villamos hálózat fejlesztés a Vicze János sportpályán 710.000Ft 

- Ford kisbusz (szerviz, KGFB, autópálya díj stb), 300.000Ft 

- Műfüves pálya granulátum, 156.000Ft 

- Magyar kupa nevezés, utazás, 380.000Ft 

 

4. Úszó Szakosztály indoklása 

Az Úszó Szakosztály volt a másfél éves Covid időszak legnagyobb vesztese, gyakorlatilag 

kisebb-nagyobb megszakításokkal sportolóink mintegy 14-15 hónapig nem voltak 

medencében. A csodával határos az, hogy a szakosztály a mai napig nem szűnt meg. Ez 

kizárólag nekünk szakembereknek köszönhető, akik szárazföldi edzésekkel, programokkal 

próbáltuk egyben tartani a csapatot. Sajnos ebben az időszakban sok gyereket elvesztettünk, 

de jó hír hogy a nyári óvodás és iskolaelőkészítő tanfolyamaink teljes létszámmal kerültek 

lebonyolításra és az utánpótlás csapataink háza táján újból megindult a munka, a nyüzsgés és 

az élet. Azt valljuk, hogy egy dolog megszerezni a gyerekeket, meg is kell tartani őket a 

sportban.  A szakosztály ezt tűzte ki célnak. 

Népszerűsítő programok kiadásai: 

- tömegszintű úszóversenyek szervezése és díjazás 200 000 Ft 

Eszközfejlesztés: 

- 30 db úszódeszka 90 000 Ft 

- 30 db lábbója 90 000 Ft 

- 20 db fékezőernyő 60 000 Ft 

- 10 db úszóerő növelő gumikötél 200 000 Ft 

- 20 db úszószemüveg 140 000 Ft 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

A jó hír, hogy a BSE működik. Sőt az sem elhanyagolható tény, hogy egyelőre még megvívjuk 

a magunk harcát a gyerekekért, akiket egyre nehezebb hosszútávon a sportban tartani. 

Programokat szervezünk nekik, utaztatjuk, eddzük és neveljük őket, sok esetben a családunk 

rovására. Mindezen feladatok mellett, járjuk a vállalkozókat, írjuk a pályázatokat és építjük 

kapcsolatrendszerünket, hogy a sporttal olyan értékeket közvetítsünk, melyek lassan 



kihalófélben lesznek. Ezen küzdelmek ellenére, szívünket-lelkünket beletesszük, mert hisszük, 

hogy kevés értékesebb dolog van, mint a fiatalok sportolásába nevelésébe fektetni.  

Kérjük ne haragudjanak ránk azért, mert sokszor erőszakosan, erőből tesszük. Sportolók 

vagyunk, hittel és bizalommal. Hisszük, hogy értéket közvetítünk és bízunk Önökben, hogy ezt 

támogatni tudják. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az önkormányzati tartalékkeretbe elkülönített 3 millió 

forintos BSE támogatást bocsássák a BSE Szakosztályainak rendelkezésére!  

 

Bátaszék, 2021. szeptember 26. 

 

Köszönettel, 

 

 

Nagy Ákos 

BSE elnök 

 

 


