Magával ránthatja az önkormányzatot a balmazújvárosi fociklub
2018. október 29. hétfő, 09:30

A balmazújvárosi képviselő testület szeptember végi ülésén tárgyalta a 100 százalékos
önkormányzati tulajdonban lévő Balmazújváros Sport Kft. kérelmét, melyben az
„átmeneti nehézségek" megoldására 24 millió forintnyi támogatást kért a társaság.
Ennek hiánya mind a Kft.-nél mind az önkormányzatnál csődközeli helyzetet idézne elő,
hiszen több mint 381 millió forintos visszafizetési kötelezettsége keletkezne a cégnél. A
helyzet annyira súlyossá vált, hogy már több havi bérrel is elmaradt a Kft. az
alkalmazottai felé – írja az mfor.hu.

A közzétett jegyzőkönyv szerint a támogatást, ami valójában „csak" 22,4 millió forint, megkapta
a cég (a támogatás a Kalmár DSE részére elkülönített TAO önerő terhére történt), az viszont
nagy kérdés, hogy ezzel az összeggel mennyi időre sikerült megoldani a társaság anyagi
gondjait. Garanciát ugyanis senki sem adott arra, hogy ez az összeg megelőzné a további
problémák kiújulását.

A témával kapcsolatban a lap megkereste az önkormányzatot és a Balmazújváros Sport Kft.-t
is, ám a cikk megjelenéséig egyik fél sem válaszolt kérdéseikre.

A portál szerint a balmazújvárosi fociklub az NBI-be feljutó kisebb csapatok hibájába esett:
miután a 2017/2018-as szezont az első osztályban kezdhette a csapat, a bent maradást tűzték
ki célul, aminek érdekében a korábbiaknál nagyobb költekezésbe kezdtek, igaz, ezzel együtt
megnőtt az árbevétel és az MLSZ-től is több támogatás érkezett a klubhoz. A bent maradás
azonban nem sikerült, ami szinte egyből el is indította a csapatot a lejtőn; később pedig
elapadtak az MLSZ forrásai, és – város vezetésében történő változásra hivatkozva – több
szponzor is elpártolt a fociklubtól (augusztusban időközi választás volt, az új polgármester
Hegedűs Péter lett).
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Azonban lehet még más is a háttérben. A június 30-i állapot szerint a Kft.-nek még volt közel 30
millió forintja, ugyanakkor már több mint 156 millió forintos kötelezettséget is kimutattak, vagyis
már akkor látható volt, hogy gondok vannak a Kft. pénzügyi helyzetével.

A polgármester szerint felmerül a kérdés, hogy a képviselő-testület kapott-e ezekről jelzéseket.
Úgy véli, a Kft. ügyvezetője komoly felelősséggel tartozik a rábízott vagyon kezeléséért, ezért
meg kell vizsgálni, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft. hogyan került ebbe a
helyzetbe és milyen felelősséggel bírnak a jelenlegi és korábbi ügyvezetők.

A jegyzőkönyv szerint a polgármester ezt a 22,4 millió forintot az utolsó mentőövnek tekinti, ami
arra utal, hogy egy újbóli megmentést már nem támogatna. Márpedig ha nincsenek
szponzorok, kevés a támogatás, nagyon könnyen újabb segítségre szorulhat a Kft - jegyzi meg
a portál.
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