
Fodor  Diáksport  Egyesület 

Elszámolás a Lengyeltóti Városi Önkormányzat által nyújtott 2011. évi támogatásokról 

Az egyesület , mint minden évben,   2011 – ben is  a diáksport versenyekre való felkészülést, az 

azokon való részvételt  segítette ill. támogatta felszerelés vásárlásával, versenyek szervezésével  - 

azok díjainak biztosításával -  ,  utazási költséggel , szállás és étkezési költséggel .     

Az év során  a diákolimpia körzeti versenyein vettünk részt a legnagyobb számban. A költségek 

csökkentése érdekében ezeket a versenyeket a lehetőségekhez képest ( ha a létesítményeink 

alkalmasak az adott sportág számára ) Lengyeltótiban szervezzük meg , így nem terhel ezeken a 

versenyeken utazási költség .  Így pl. teremlabdarúgásban  az I.-II.  korcsoport ( alsó tagozat ) , 

kézilabdában a III. korcsoport ( 5.-6. osztály ), labdarúgásban minden korcsoportban –I.-II.-III.-IV. 

korcsoport ( 1. – 8. osztály ) -  körzeti versenyeit helyben szerveztük meg . Sajnos atlétika versenyt 

nem tudunk szervezni létesítmény hiányában ( többnyire Fonyódligeten  vannak a körzeti atlétika 

versenyek ). Asztaliteniszben csak megyei versenyek vannak , azokat Kaposváron rendezik .  Körzeti 

versenyek mellett megyei elődöntőt és döntőt is rendeztünk , többnyire labdarúgásban ( I. kcs. 

teremlabdarúgás , leány labdarúgás ) , valamint lábteniszben.  

A jövőre nézve  fontossá vált az integrációban résztvevő iskolák közötti szorosabb együttműködés , 

ami azt jelenti, hogy az eredményes  részvétel érdekében közös csapatokkal induljunk akár már a 

körzeti versenyeken is, de a megyei döntőkön mindenképpen,  ezzel is növelve annak esélyét , hogy  

fel tudjuk venni a versenyt akár egy Kaposvár vagy Siófok  nagyságú város iskoláinak válogatott 

csapatai ellen. Ehhez azonban szükséges a szoros együttműködés – közös edzések  megtartása.  

Az egyesület az elmúlt évben ellátta a Bozsik – Programban  szereplő csapatok versenyeztetését , 

ugyanis ez nem volt kötelező a városi egyesület számára , de a folytonosság megtartása érdekében  

mindenképpen szükséges és hasznos volt ez. A  három korcsoport felkészítése és versenyeztetése ( 3 

őszi és 3 tavaszi torna )   nem volt egyszerű feladat , figyelembe véve a résztvevő gyerekek korára ( 7-

11 év ) .  Mindemellett ezekkel a csapatokkal a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség  által 

meghirdetett tornákon is versenyeztettük a gyerekeket . 

Mindezeknek a feladatoknak  az ellátásához megfelelő anyagi eszközökre van szükség , melynek 

biztosításához  a képviselő testület támogatása is nélkülözhetetlen, melyet ezúton is köszönünk. 

S.sz. Számla száma Megnevezés Támogatás terhére 
kifizetett  összeg 

1. 2011/V01055 AUTÓBUSZ BÉRLÉS 23.381.- 

2. AD7-E-L812287 ASZTALITENISZ LABDA 15.000.- 

3. 154/12 ÉREM,ÉREMBETÉT, SZALAG 20.400.- 

4. 002820/2011 SZÁLLÁS 30.000.- 

5. AX/12/02-0000052 ÉTKEZÉS 28.300.- 

6.  ÖSSZESEN : 117.081 

 

Lengyeltóti , 2012. április 16.                                                             Sipos Zoltán  
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