Címzett: Kozármisleny Város Polgármester
Cc.: Kozármisleny Képviselő Testület
Tárgy: Visszatérítendő támogatási kérelem visszavonása

Tisztelt Címzett,
Kozármisleny Sportegyesület nevében ezúton tájékoztatom, hogy egyesületünk a 2019.05.13-án eljuttatott
dokumentumokon kívül, további dokumentumokat nem kíván benyújtani visszatérítendő támogatási kérelme kapcsán.
Egyesületünk elnöksége úgy, gondolja, hogy az eljárás méltatlan egy olyan egyesülettel szemben, amelynél 30 éves
fennállása óta soha nem merült fel a tartozás, a kifizetés elmaradás, akár munkatársaival, akár beszállítóival szemben.
Egyesületünk mindössze segítséget kért a Polgármestertől, hogy a sikeres pályázatait tartalommal tölthesse meg,
hogy városunk legnagyobb CIVIL egyesülete zavartalanul működhessen a nyári átmeneti időszakban is.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy több, mint három hónap alatt nem sikerült érdemi döntést hoznia, ez idő alatt személyes
egyeztetésre nem tartott igényt, holott ez a testületi ülésen többször is elhangzott.
Tájékoztatom, hogy likviditásunk fenntarthatósága miatt más források felkutatását sikeresen elvégeztük.
Tájékoztatom továbbá, hogy mindkét „TAO-a” szakosztályunk minden idők legnagyobb jóváhagyott összegét kapta
sportági szakszövetségétől a 2019-2020-as évadra, annak ellenére, hogy 2019. évre a Magyar Kormány limitálta,
csökkentette a TAO kereteket. Ez egyértelmű visszacsatolása az egyesületnél folyó szakszerű, eredményes
munkának.
Sikeres, nyertes pályázatainknak köszönhetően korszerűsödött a városi sportcsarnok, fejlődött az eszköz parkunk,
éves szinten 30 fő részére biztosítunk munka lehetőséget. Több száz gyermeknek biztosítunk színvonalas, országosan
elismert sportolási lehetőséget. Végül, de nem utolsó sorban: országosan elismert eredményeinkkel a legnagyobb
reklámozói vagyunk Kozármisleny városának.
A 2019. június 25-ei rendkívüli testületi ülésen az igencsak furcsa kijelentéseket döbbenten láttuk, hallgattuk. A 2011
óta működő TAO intézménye - amely egy szigorú elszámolású pályázati program, minden elemét már több éve
számtalanszor kielemezve - érthetetlen a Polgármester azon kijelentése; "miért nem takarítunk meg belőle pénzt?"
Egy pályázati pénzt, amihez még önerőt is kell pluszba tenni, hogyan lehetne megtakarítani? Erre semmilyen
jogszabály nem ad lehetőséget! Mi egy nonprofit szervezet vagyunk, amelynek nincsenek lehetőségei extra tartalékok
kialakítására. De nem állunk neki újból magyarázkodni, és elnézést kérni, hogy sikeresek vagyunk!
Reményünket fejezzük ki, hogy döntésünkkel - miszerint kérelmünket visszavonjuk – egyúttal segítjük Kozármisleny
Város pénzügyi stabilizálását helyreállítani a nehéz helyzetéből.
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