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Tisztelt Képviselő-testület!                       

 

2021. július 20-i rendkívüli ülésükön hozott 234/2021. (VII.20) önkormányzati határozatuk 

értelmében, a Bátaszék Sport Egyesület rendkívüli - részben visszatérítendő - támogatásban 

részesült a Kosárlabda Szakosztály TAO Sportfejlesztési támogatás visszafizetésére, melyet 

ezúton köszönünk. 

Kérésükre csatolmányként küldöm az egyesület I. félévi pénzügyi mérlegét. Továbbá azt a 

tervezetet, melyet elnökségünk 2021. április 12-én fogadott el. 

Kérésük alapján az egyesület 2021. augusztus 26-án tárgyalta a TAO támogatások szabályszerű 

elszámolásának intézkedési lehetőségeit is. Mindenképp lényeges pont, hogy az egyesület 

jelenlegi vezetősége és elnöke nem ugyanazon személy, aki a 2014/15 – az érintett - évben 

volt. A jelenlegi elnökség ugyanakkor azt is aggályosnak tartja, hogy ugyanazon személy volt 

az elnök és a TAO közreműködő egyszemélyben, melyről Bátaszék Város akkori vezetése 

tudott, mi több szorgalmazott. A jelenlegi elnökség tulajdonképp „megörökölte” és alkalmazta 

az akkori szokásrendszert. A változtatás fontosságát a felmerülő problémák miatt, ezzel együtt 

mi is fontosnak tartjuk és a jövőre nézve felszólítottuk a BSE TAO támogatásban érintett 

Szakosztályait, hogy jelöljék ki azt vagy azokat a személyeket, akik az aktuális felelősöket, akik 

a közreműködő szakemberrel együttműködve kidolgozzák, követik és ellenőrzik a pályázatok 

menetét. 

A BSE Labdarúgó Szakosztály Lerch Béla felnőtt szakági vezetőt jelölte ki e feladatra, ő fog 

együttműködni Mórocz Zoltánnal, aki a pályázati anyagokat rendszerezi, kvázi 

közreműködőként végzi ezeket a feladatokat. 

A Kosárlabda Szakosztály komolyan elzárkózott attól, hogy felelőst jelöljön ki, melyből komoly 

belső vita alakult ki. A szakosztály utolsó saját TAO pályázata fut, melyre az utóbbi két évben 

Cziráki Tamás (Aduedo Sport Tanácsadó Kft. 2049 Diósd, Kerecsen utca 20/B.) ügyvezetőjét 

kérték fel. A BSE Kosárlabda Szakosztályának TAO támogatásban érintett utánpótlás sportolói 

2021 év közepétől a Szekszárdi KSC igazolt játékosai lesznek, így a jövő évtől a TAO 



támogatásokból beérkező források (edzői bérek, eszközbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés) az 

„anya egyesülettől” érkeznek, azaz a BSE felelőssége is megszűnik a szakosztály TAO 

támogatásainak ellenőrzése kapcsán. 

 

BÁTASZÉK, 2021. 09. 26. 

 

Köszönettel és tisztelettel, 

 

 

 

 

Nagy Ákos 

BSE elnök 

 


