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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Bátaszék SE vezetősége a 2022-es naptári évben már több ízben felkereste Önöket a 

egyesület anyagi problémáival kapcsolatosan, sajnos ez idáig sikertelenül. 

 

2022. november 8-án az egyesület elnökségi ülést tartott az előttünk álló események 

megtervezését és anyagi hátterét illetően. Ahogy az önkormányzat, mi magunk is próbálunk az 

eseményekkel sodródni és tervezni lépésről lépésre az „életben maradás” érdekében. Ahogy 

szakvezető kollégáim, én magam is rendkívül kilátástalannak ítélem meg a jövőt. És ez a 

jövőkép sajnos elég közeli. 

Mielőtt komolyabb számszaki adatokba mennék, felvázolom a szakosztályok képviselőinek 

alapproblémáit.  

 

A Kosarasok gyakorlatilag már önfinanszírozók lesznek, mert a korábbi TAO visszafizetések 

miatt szankcionálni vagyunk kénytelenek őket. Egyértelmű, hogy a külső körülményeken kívül 

ők az egyik okozói a BSE jelenlegi helyzetének, ezért a közeljövőben kizárólag néhány eszköz 

maradt a kezünkben, hogy a befizetett büntetéseket valamilyen módon egalizálni tudjuk, bár 

egyik sem építi sem a BSE-n belüli szakmai-baráti kapcsolatokat, sem az egyesület anyagi 

helyzetét. 

- A TAO visszafizetések polgári úton való behajtása 

- A BSE Kosárlabda Szakosztály működési támogatásainak több évi elvonása 

 

A Karate Szakosztály kisbuszán két olyan műszaki hiba adódott, ami 550 ezer Ft többletkiadást 

idézett elő így év végén, ami teljes mértékben borította a csapat gazdálkodási terveit Ehhez 

hozzáadódnak az októberi biztosítási és casco díjak, a decemberi műszaki vizsga és 

nagyságrendileg 1 M Ft-nál jár a plusz kiadás. Ez a helyzet az eddig legfelelősebben gazdálkodó 

szakosztályt is térdre fogja kényszeríteni gazdaságilag. A szülők eddig is rengeteget áldoztak, 

és a támogatók-pályázatok tekintetében eddig sem álltunk rosszul, de itt a vége. Nincs több 

felkereshető vállalkozó és a szülőket sem terheljük tovább. A magas szintű versenyzés anyagi 

zsákutcába került, mert tartalékok híján a 2022-es év végét már teljes önfinanszírozással kellene 

megoldanunk  2023-as évet pedig már nem fogjuk tudni elkezdeni. A problémát tetézi, hogy a 

nem várt kiadással olyan tartalékokhoz kellett nyúlnunk, ami pályázati kötelezettségű forrás, 

azaz a számlán lévő összeget ki kell pótolnunk, hogy ezeket a kötelezettségeinket teljesíteni 

tudjuk. 

 



A Labdarúgó Szakosztály sorsa megpecsételődni látszik. Komoly ellentmondás van a 

helyzetben, mert végre egy profin dolgozó edző alatt érik egy bajnokesélyes csapat, aki elnyert 

egy 110 millió feletti élőfüves pályázatot, amennyiben a feltételek adottak. De, nem adottak... 

A felnőtt csapat költségei (amik a megyében jóval alatta vannak a többinek) már nem 

vállalhatóak. A Szakosztály újonnan felállított vezetősége saját pénzből adott 1 millió forintos 

előleget, hogy elmaradt tételeket fizetni tudjon a szakosztály, ezzel együtt is kérdéses, hogy ezt 

az évet zárni tudják e. A tavaszi szezon ezekkel a feltételekkel teljesen kilátástalan. A kérdés 

most már tényleg az, hogy a megyei egyből lejjebb csúszunk kisebb költségvetéssel, és onnantól 

tényleg elindulunk a lejtőn, mert se TAO se labdarúgó nem lesz, új élő füves pálya pedig 

végképp. Sarkosan fogalmazva a város elbukja a 100 millió forint feletti beruházást. 

 

Az úszók egyelőre edzenek. Pénz híján nem leszünk képesek utánpótlás programokat szervezni 

és van egy fiatal edzőnk, aki saját maga fizeti az edzői iskolája költségeit, azért hogy 

oktathasson. Szerintem ez utóbbi, abszurdum. Kérdés, hogy meddig tart a monotónia tűrés 

célok nélkül? Az uszoda vize épphogy kielégítő, a levegő és a padozat hőmérséklete már a 

tűréshatáron kívül. 

Szakemberek szerint az ideális vízhőfok és a környezeti hőfok között plusz 2-4 Celsiusnak 

kellene lenni a környezet javára. Ehhez képest ott tartunk hogy a tanmedence hőfoka 29 

fokos, míg a levegő hője 24 fokos, azaz a legszerényebb igények mellett is 7 fokkal elmarad 

az optimálistól. Az öltözők hőfoka bőven a fentiek alatt, a kötelező zuhany vízhőfoka 

nyomdafestéket nem tűr, és mindezt egy olyan uszodában kell elviselniük a használóknak, ahol 

ki van kapcsolva a padlófűtés, és az alapfűtés is reggeli 6 órától indul. A TANuszoda, TANulási 

célokat szolgál Bátaszék és régiójának oktatási céljaira. A TANulók létszáma egészségi 

problémák miatt csökken, az általános és középiskolai TANulókat amúgy is nehezebb a vizes 

TANórákba bevonni, de a jelenlegi helyzetben egyetlen „kiskapu” maradt számukra, nem 

elítélhető módon, mint az orvosi igazolás. Az óvodások ingerküszöbét is jócskán meghaladják 

a jelen körülmények, pedig ők még az a korosztály, akik szívesen vállalják ezeket a 

foglalkozásokat. Az uszodához való viszonyulás, a vizes foglalkozásokhoz való kötődésnek 

meg vannak a szubjektív és objektív adatai, melyek igen elkeserítőek. Egyre kevesebb érvet 

tudunk felsorakoztatni az uszodai foglakozások mellett, szép lassan leépül az a 15 éves munka, 

melybe időnket, energiánkat tettük. Megértjük a spórolást, de az ésszerűtlen megszorításokat 

nem. A költséghatékonyság egy vállalkozói szemléletű vezetésnél nem kizárólag a kiadási 

tételek csökkentését kellene, hogy jelentse, hanem a bevételi oldal növelését esetleges 

szolgáltatások/programok átgondolásával. Megítélésünk szerint – és ezt szajkózzuk jópár éve -  

erre a jelen üzemeltető alkalmatlan. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők! 

 

2017 óta a működési támogatási kérelmeinkre adott testületi válaszok a következők voltak: 

- "nehéz anyagi körülmények miatt nincs pénz"  

- „járvány helyzet miatt nincs pénz” 

- "igaz, hogy van keret, de kérünk részletes indokot"  

- "háborús válság van, pláne nincs pénz" 

 

A szakosztályok vezetőinek kérdéseit tolmácsolom Önök felé: 

 

1. Akar Bátaszék verseny és utánpótlássportot, avagy megelégszünk néhány tömeg futó 

rendezvénnyel lelkes amatőrök számára? 

2. A TAO beruházást elbukjuk e a háttér finanszírozása miatt? 



3. Az uszoda képes e az egészségnevelést szolgálni avagy végleg elidegenítünk mindenkit 

és marad a maréknyi bérletes nyugdíjas? 

 

 

Mivel több ízben felmerült kérelmeink során, hogy melyek azok a kiadási tételek, melyekre 

nincs megfelelő fedezet, ezért egy táblázatban összesítettük, a még nem kifizetett és várható 

költségeket, melyet tisztelettel megosztok önökkel egy külön táblázatban. 

Ebből kiolvasható,  

- hogy a BSE központi számláján kb 350 000 Ft összeggel tudjuk majd elkezdeni a 2023-

as évet, amire soha nem volt példa az utóbbi 5 évben 

- a Karate-Úszó Szakosztály számlája több mint félmilliós mínusszal fog zárni, melyben 

vannak olyan pályázati kötelezettségeink, melyet nem tudunk kikerülni 

- a Kosárlabdázók számlája pozitív, viszont amennyiben nem tudjuk érvényesíteni azokat 

a TAO visszafizetéseket, melyek a BSE gazdálkodását borították, biztosan nem fogjuk 

finanszírozni a működésüket, azaz ezzel a megtakarítással kell megoldaniuk a 2023-as 

évet is. 

- a labdarúgók helyzete kritkus, több mint 1,2 millió forint a kifizetetlen és várható 

költségek összege, melyet a szakosztályvezetés önmaga vállalt fel, mintegy 

megelőlegezendő az év befejezését. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a 23-as 

évet el is kell majd kezdeni valamilyen módon. 

 

2022 szeptemberében a BSE elnökségének kérésére megkerestem önöket egy 1,3 millió 

forintos összegű kifizetés elengedése címén. A vezetőség már akkor érezte és jelezte Önök felé, 

hogy a BSE gazdálkodása felborulni látszik. Akkor Önök közül páran azt kérték, hogy 

próbáljuk hónapról hónapra fenntartani a BSE gazdálkodását, és értékelni az aktuális helyzetet. 

Értékeltük. Csődhelyzet van. A BSE jelenlegi gazdálkodásában három Szakosztály helyzete 

teljesen kilátástalannak tűnik, mintegy 1, 6 M forint hiányzik, egy szakosztály működése 

szerény körülményekkel vállalható, és maga az egyesület tartalékai arra elegendők, hogy a 23-

as évet valamilyen formában elkezdjük. Ez a jelenlegi helyzet. 

 

 

Tisztelettel köszönöm, ha az anyagot átolvassák és felelősen gondolkodnak Bátaszék 

sportjának jelenéről és jövőjéről. 

 

Bátaszék, 2022. november 17. 

 

Tisztelettel és köszönettel, 

 

 

 

 

 

 

Nagy Ákos 

Bátaszék Sport Egyesület 

elnök 

 


