
Lengyeltóti Város Polgármestere 
8693. Lengyeltóti,  Zrinyi u.2. 
 
Szám: 2620-10/2011. 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-i ülésére 

 
Napirend: Lengyeltóti Városi Sportegyesület tájékoztatója a 2011.első félévi tevékenységéről  
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 48/2011.(II.24.) határozatában döntött arról, hogy a Városi Sportegyesület 
számára 2011. június hónapig a költségvetésben megállapított 5 millió forint 1/12-ed részének 
kiutalását engedélyezi. A II. félévtől 500.000,-Ft-ot zárol és a zárolás feloldását az alábbi feltételekhez 
köti: 
- előtérbe kell helyezni, hogy a VSE tagjai és játékosai körében a lehető legnagyobb számban 
szerepeltessenek helyi sportolókat, 
- törekedjenek a gondos és hatékony működtetésre, 
- lehetőség szerint növeljék a szponzori bevételeket. 
 
Az egyesület, valamint az asztalitenisz szakosztály elkészítette az első félévről szóló szakmai és 
pénzügyi tájékoztatóját.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolók ismeretében döntsön a zárolt összeg 
feloldásáról, valamint az asztalitenisz szakosztály ping-pong asztal beszerzés iránti kérelméről.  
 

Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésében zárolt 500.000,-Ft- 
kiutalását a Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére engedélyezi. 
A képviselő-testület az Asztalitenisz szakosztály részére 2 db. ping-pong asztal beszerzéséhez 
____________,-Ft támogatást nyújt.  

 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésében zárolt 500.000,-Ft 

kiutalását a Sportegyesület részére nem engedélyezi. Az asztalitenisz szakosztály részére 2 db. 
ping-pong asztal beszerzéséhez támogatást nem nyújt. 

 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 24. 
                                                                                                      Zsombok Lajos 
                                                                                                      polgármester 
Az előterjesztést készítette: 
 
Bódis Attiláné 
főelőadó 
 
 
Jóváhagyta:                                           dr. Szatmári Ibolya 
                                                                     jegyző 
 



 
Tájékoztató a Tisztelt testület részére  

a Lengyeltóti Városi SE Asztalitenisz szakosztálya 
2011. első hét hónapban végzett tevékenységéről 

 
 

Szakosztály létszáma:     25 fő 
felnőtt sportoló:     10 fő 
újonc-serdülő:      15 fő 
 
Utánpótlás értékelése: 
 
Dél-balatoni  utánpótlás körverseny eredménye: 
 
40-45 induló 
4 helyszínen 
őszi-tavaszi forduló  
 
Fiúknál a lehető 4 elsőségből hármat a lengyeltóti fiúk szereztek meg. 
 
2000. évben született korcsoport:  Borbély Balázs 
1988-89-ben    -     „        _         :  Szabó Csongor 
1996-97-ben    -     „        _         :    Gaál Gábor 
 
Országos diákolimpián kettő fiatal Gál Gábor, Balogh Dávid képviselte Somogy megyét, ahol 
helyezést nem, csupán tapasztalatot szereztek.  
 
Dél-Balaton Környéki Csapatbajnokság: 
 
8 csapat részvételével őszi-tavaszi fordulóban vettünk részt, ahol főleg az újoncokat 
szerepeltettük. A tabellán az utolsó helyen végeztünk, de tapasztalatot, versenyrutint az újonc 
játékosaink itt tudják megszerezni. 
 
Regionális utánpótlás versenyek: 
 
Nagykanizsa, Kaposvár, Veszprém rendez ilyen versenyeket, ahol már érmeket is szereztek a 
fiatalok. (Lajos Bence, Wolf Péter, Szabó Csongor, Balogh Dávid) Július utolsó hetében 1 
hetes edzőtábort rendeztünk Tótiban a fiataloknak. 
 
Felnőtt csapat teljesítményéről: 
 
Csak elismeréssel szólhatok, hiszen a kitűzött dobogó közeli helyezésből dobogós, III. 
helyezés sikeredett, az NB-III. Dél-dunántúli csoportjában.  
Egyéni eredmények: 
 
Márton János      52 mérkőzés, 48 győzelem, 4 vereség,   92,3 % 
Jónás Csaba    56 mérkőzés, 31 győzelem, 25 vereség,   55,3 % 
Sándor Dániel    56 mérkőzés, 26 győzelem, 30 vereség  46,4 % 
Horváth Péter    56 mérkőzés, 17 győzelem, 30 vereség  30,3 % 
 
Ragyogó, elismerésre méltó teljesítményt értünk el. 
 



Bevétel:  2011. 7 hónap: 
Önkormányzati támogatás 
havi 50.000,-Ft       340.000,-Ft 
 

Kiadás:  2011. 7 hónap: 
 
megnevezés:                                     éves tervezett:                    felhasznált                           %           
Nevezési díj, tagdíj 
sportorvos                65.000    45.000            69 
 
Szállítási költség           100.000                        120.000                      120 
 
Személyi jellegű kifizetés 
(edzői díj)            180.000     70.000            39  
 
Anyagköltség            360.000     92.000            25 
 
Étkezés    60.000     15.000            25 
 
Szakosztály összesen:                      765.000                                    342.000                      44 
 
 
Beruházás:  
 
2 db. ping-pong asztal                      300.000 
 
A 2 db. asztal vásárlásának elmaradása sajnos az újabban jelentkező gyerekek elutasítását 
eredményezi. Mindaddig, amíg az asztal beszerzését a város segítségével meg nem oldjuk  
 
Azzal a kéréssel fordulok a város vezetése, képviselő-testülete felé, hogy hathatós 
segítségükkel járuljanak hozzá kettő asztal beszerzéséhez.  
A város fiataljai körében egyre népszerűbb asztaliteniszhez minél többen tudjanak 
csatlakozni. 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 3. 
 
 
                                                               Tisztelettel:                                     Toldi János 
                                                                                                                  szakosztályvezető 
 


