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Tisztelt Képviselő-testület! 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat 
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról. 

A települési sportkoncepció megalkotása kapcsán a törvényi megfelelés mellett fontos cél a 
forrásbővítés, hiszen a szakmailag megalapozott sportfejlesztési program komoly támogatást 
jelenthet az önkormányzat számára a hazai és Európai Uniós pályázati forrásokon keresztül a 
sportszektor fejlesztését előirányzó projektek finanszírozásához. 

Lengyeltóti Város Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2015 időtartamra határozza meg a 
település sportfejlesztésével kapcsolatos alapelveket, feladatokat, az egyes alapfeladatok 
megvalósításának területeit, a sportlétesítmények állapotát és azok fejlesztésének 
elképzeléseit. 

A sportfejlesztési koncepciót 2 évente kell felülvizsgálni. 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyeltóti Város 
Sportfejlesztési Koncepcióját a 2011-2015 időszakra vonatkozóan elfogadja. 

 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. március 28. 
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I. BEVEZETÉS  
 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország 
területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát. Ennek a 
jognak az érvényesülését szolgálja – többek között – a rendszeres testedzés biztosításának 
lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés, és 
rekreáció fontos eszköze. 
 
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdése tartalmazza a 
helyi önkormányzatoknak a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait. 
 
A sporttevékenységet közvetlenül érintő jogszabály a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény), 
mely tételesen felsorolja a települési önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait. 
 
Fenti törvényi háttéren túl, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 265/2007. (VI. 27.) 
határozatában megfogalmazott célrendszerek figyelembe vételével szükséges meghatározni 
Lengyeltóti város sportstratégiáját, a következő időszak célkitűzéseit és feladatait, a város 
lakosságának igényeit is szem előtt tartva. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2002. (VIII.22.) sz. rendelete 
szól a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól. 
  

II. ALAPELVEK  
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának, valamint teljes lakosságának alapvető érdeke, hogy a 
sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön. A testi nevelés, mint pozitív 
társadalomformáló eszköz megkülönböztetett figyelmet kell, hogy élvezzen. A testkultúra, a 
sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá társadalmilag hasznos, mással nem helyettesíthető 
funkciója: 
 

- az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés alapvető eszköze;  

- jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a 
személyiségformálásban;  

- a nemzeti tudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, a városunkhoz történő pozitív 
érzelmi kötődés, az egészséges lokálpatriotizmus kialakításának fontos eszköze;  

- a mozgáskultúra, mozgásműveltség, cselekvésbiztonság fejlesztésének egyedi 
formája; 

- pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a szórakozásra, a 
szórakoztatásra; 

- mind országon belül, mind a nemzetközi életben a civil kapcsolatok kialakításának, 
közösségek együttműködésének jól szervezhető formája; 

- fontos szerepet tölt be Lengyeltóti város hírnevének növelésében.  
 

 
 
 
 



III. ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK  
 
Az alapelvekben megfogalmazottak figyelembe vételével Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az alapfeladatok megjelölésénél a Sporttörvényben meghatározott, illetve 
a Nemzeti Sportstratégiában megjelölt célokat emeli ki az alábbiak szerint: 

- A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek 
középpontjába az iskolai testnevelést, iskolai sporttevékenységet (kötelezően ellátandó 
feladat), továbbá a diáksportot és a szabadidősportot kell állítani.  

- Az ifjúság egészségi, erőnléti állapota a jövő társadalmának egyik meghatározó 
tényezője. Megfelelő korban történő mozgásfejlesztés, jól szervezett, hatékonyan 
támogatott és motivált iskolai testnevelés és diáksport képezheti csak azt a 
meghatározó alapot, melyre a sporttevékenység többi területe, így a felnőttkori 
szabadidős sportolás, az utánpótlás nevelés, a versenysport és élsport épülhet.  

- Alapvető feladat, hogy képessé kell tenni a fiatalokat a sportolásra, egyéni 
teljesítményük javítására, az ehhez szükséges feltételeket, lehetőségeket biztosítani 
kell számukra.  

- Az iskolai éveket követően, a felnőtt lakosság egészség megőrzésében meghatározó 
szerepet tölthet be a rendszeresen végzett szabadidős sporttevékenység, mely a 
munkaképesség megtartásán és javításán kívül az önmegvalósítás, szórakozás, a 
közösségi tevékenység és vitalitás egyik fontos eszköze. Ezért a lakosság széles rétege 
számára kell biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket.  

- Figyelemmel az esélyegyenlőségre, segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit.  

- A Sporttörvény a helyi önkormányzatok feladati között nem említi a versenysport, 
élsport támogatását, a támogatásra javasolt területek között szerepel a versenysporthoz 
szervesen kapcsolódó utánpótlás nevelés. Az utánpótlás nevelés kiemelést a 
Sporttörvény ajánlása mellett indokolja, hogy a tehetséges fiatalok számára biztosítani 
kell a megfelelő szintű képességfejlesztés lehetőségét. Ezt az elvet az Európa Tanács 
által kiadott Európai Sport Charta is konkrétan megfogalmazza: az átlagosnál 
tehetségesebb sportolók számára meg kell adni „az egyéni sportteljesítmények 
javításának lehetőségét”.  

- A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi szinten 
szükséges meghatározni. A versenysport eredményei pozitív hatásokat jelentenek 
városunk számára, a városmarketing, a társadalmi kapcsolatok területén, a 
versenyeken elért sikerek növelik a városunkban élő emberek azonosságtudatát, 
kötődését lakóhelyükhöz, s pozitív húzó hatást jelentenek az iskolai testnevelés, a 
diáksport, az utánpótlás nevelés és a szabadidősport számára.  

- A város kulturális életének, a lakosok szórakozási lehetőségeinek és sport 
„idegenforgalmának” bővítése érdekében fontos, hogy Lengyeltótiban egyedi 
reprezentatív, jelentős érdeklődésre számot tartó sportesemények kerüljenek 
megrendezésre. 

- Olyan korban élünk, amikor a sport egyre nagyobb szerephez jut társadalmunkban. 
Legyen az versenysport, szabadidősport vagy rekreációs tevékenység. A szabályok 
figyelembe vétele és betartása, az ellenfél tisztelete, küzdelem az erőszakos és 
tisztességtelen magatartás ellen a pályán és nézőtéren egyaránt, alapvető, s követendő 
követelmény.  

 

 
 



IV.  ALAPFELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
TERÜLETEI  

 
1. Iskolai testnevelés és diáksport  
 
Az iskolai testnevelés és diáksport területén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi 
egészségének, fizikai erőnlétének elérése a mindennapos testedzésen keresztül. Itt érhető el a 
testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása. Ezek 
eredményeként hatékonyan előzhetők meg az egészségkárosító viselkedési formák 
kialakulása. 
 
Célkitűzések:  
 

- a rendszeres testedzés és sportolás iránti kedv felkeltése, 

- a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése,  

- a nem versenyszerű diáksport fejlesztése,  

- a rendszeresen sportoló diákok számának növelése.  

 
Feladatok:  
 

- Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diák szabadidősport fejlesztésére (alapfokú 
versenyek, rekreáció, természetjárás, kirándulás, táborozás stb.). 

- Ösztönözni szükséges mindennapos kapcsolat kialakítását az iskolák és a diáksport 
szervezetek, valamint a Lengyeltóti Városi Sportegyesület között a kölcsönös előnyök 
hatékonyabb érvényesítése érdekében.  

- A kimagasló munkát végző testnevelő tanárok és diáksport vezetők munkáját 
elismerésben kell részesíteni.  

 
Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése  
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata fontosnak tartja az iskolákban a mindennapos testnevelés 
és testmozgás, valamint ennek infrastrukturális és szakmai feltételeinek biztosítását. A diákok 
nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, ezért szükség van arra, 
hogy a tanóra keretében az egész életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye a 
gyermekekben kialakuljon, és tudatosuljon bennük az egészséges, mozgás gazdag életmód 
fontossága. 
 
A feltételek javítása érdekében ki kell használni az e témakörre kiírt pályázati lehetőségeket, 
melyhez továbbiakban is hatékony közreműködés szükséges: figyelemfelhívás, pályázatok 
megírásához, megvalósulásához szakmai segítségnyújtás. 
  
Fontos az olyan események támogatása (táborozások, kirándulások, síelés, stb.), melyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy minél többen és minél korábban barátkozzanak meg olyan 
szabadidős tevékenységekkel, amelyek egy életre szóló élményt biztosítanak a gyermekeknek, 
és reményt nyújtanak arra, hogy a későbbiekben a sport elkötelezett híveivé váljanak. 
  
Biztosítani kell a fogyatékkal élők integrációját, az ideiglenesen és tartósan felmentett, a 
gyógytestnevelésre irányított tanulók esélyegyenlőségének megteremtését.  
Meghatározó szerepet kell kapnia életük során a testi nevelésnek, az egészséges életmód 
megismerésének, a testmozgás megszeretésének. 



  
2. A szabadidősport  
 
Célok:  
 

- A lakosság minél szélesebb körének kell lehetővé tenni a szabadidősportban való 
részvételt.  

- Felvilágosítást kell adni az alapvető sportolási lehetőségekről (információ, 
szaktanácsadás).  

- Segíteni kell a lakosság egészségesebb életmódra nevelését.  

- Javítani kell a szabadidősport eszköz és létesítmény feltételeit.  

- A szabadidősport komplexitására kell törekedni.  

- Törekedni kell a meglévő természeti adottságainknak a szabadidősportban történő 
jobb kihasználására.  

- Támogatni kell a helyi kezdeményezéseket, a hagyományok ápolását, továbbiak 
felélesztését, szorgalmazni kell az öntevékenységre épülő rendszeres és folyamatos 
szabadidősport kiteljesedését.  

 
Feladatok:  
 

- Segíteni kell a nagy tömeget megmozgató szabadidősport rendezvények, a rendszeres 
sportolást népszerűsítő programok szervezését.  

- Ösztönözni kell a meglévő sportlétesítmények több funkciós használatát, fejleszteni 
kell a szabadtéri és szabadidősport célját szolgáló létesítményeket.  

 
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem főként kedvtelésből, az egészség 
megőrzéséért, a szabadidő hasznos módon történő eltöltéseként végzett sporttevékenység. A 
szabadidősport szervezésében, a mozgósításban és a megvalósításban kiemelt szerepe lehet a 
település önkormányzatának, a civil szervezeteknek, a szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak. 
Összehangolt és komplex programokkal, a programokon történő részvételre mozgósítással 
lehet a lakosságot bevonni és ránevelni a szabadidő egészséges módon történő eltöltésére, a 
rendszeres testedzésre. 
 
Jó példa erre a Lengyeltóti Fodor András Általános Iskolában évek óta működő Kék Túra 
Természetjáró Szakkör, a kispályás labdarúgó csapatok rendszeres téli és Majálisi 
bajnokságai, a testépítő Body Club, az időszakonként szerveződő asszonytorna és a jelenleg 
szerveződés alatt álló Harcosok Klubja (thai boksz). 
 
Lengyeltóti-Tatárváron lehetőség van lovaglásra. A lovaglást rekreációs célból a sajátos 
nevelési igényű gyermekek terápiájában is igénybe veszik. Meg kell találni azokat a 
támogatási formákat, amelyekkel támogathatóak a rekreáció e területein tevékenykedő 
helybeli lakosok.  
 
Minden évben megmérettetik magukat a Lengyeltóti Napok rendezvényeként a horgászok és a 
sakkozók is. 
 
A szabadidősport jelentős helyszíne a Csalogány Tanuszoda, ahol délutánonként és esténként 
az úszást kedvelők kedvezményes áron vehetik igénybe a tanmedencét. 
 
Sajnos, a jelenlegi gazdasági viszonyok között egyre inkább rákényszerülnek a nem 
versenyszerű sportolókat arra, hogy fizessenek a sportszolgáltatásokért (kondicionáló termek, 



különböző tornafoglalkozások, terembérleti díjak, stb.). A szemlélet alakítása során célszerű a 
viszonylag alacsony költséggel űzhető sporttevékenységekre nagyobb mértékben felhívni a 
lakosság figyelmét. Ösztönözni kell a gyalogtúrázást, kerékpározást, futást, melyek már kis 
befektetéssel is űzhetőek.  
 
Folyamatos feladat, hogy a város területén minél több helyen legyenek sportolásra alkalmas 
helyek, sportfelszerelések, ezzel is javítva az egészséges életmódra nevelés feltételeit.  
 
3. Versenysport  
 
Célok:  
 

- A versenysport meghatározó műhelyeinek, az eredményes sportágak szinten tartása, 
fejlesztése.  

- A versenysport tárgyi, személyi és létesítmény feltételeinek javítása.  

- A versenyszerűen sportolók számának növelése.  

- Az utánpótlás nevelés felmérő, kiválasztó és foglalkoztató rendszerének helyi 
kiépítése.  

 
Feladatok:  
 

- Meg kell teremteni és biztosabb, kiszámíthatóbb alapokra kell helyezni a versenysport 
működési feltételeit (létesítmények, szakember ellátottság, pénzügyi források, stb.).  

- Ösztönző tájékoztatással el kell érni, hogy a településen legyen minél több jól működő 
sportegyesület. 

- Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát.  
- Meg kell valósítani a diáksportban feltűnt tehetségek színvonalas sportegyesületi 

foglalkoztatását.  

- A helyi sportfeladatokat ellátó intézménynek létre kell hozni a város és a kistérség 
sportinformációs adatbázisát.  

 
Lengyeltóti Városi Sportegyesület 

 
A város számára nagy értéket jelentő, hosszabb, rövidebb ideje működő 
sportegyesület a Lengyeltóti Városi Sportegyesület, amely rendszeres 
sportolási és versenyzési lehetőséget biztosít sportolóik számára. 
 
Lengyeltóti VSE 5 szakosztállyal, hét tagú elnökséggel, 129 igazolt 
versenyzővel, hat edzővel és 130 tagsággal működik. 
 
Szakosztályai: 

 
Labdarúgó szakosztály 
Asztalitenisz szakosztály 

Triatlon szakosztály 

Body Club 

Öregfiúk labdarúgás 

 
 



Labdarúgó szakosztály 
A labdarúgó szakosztály az alábbi korcsoportokat versenyezteti: 
 

1. Felnőtt – 17 igazolt sportoló 

2. U-19 (ifi) – 17 igazolt sportoló 

3. U-14 (serdülő) – 14 igazolt sportoló 

4. U-7-9-11 – előkészítő csoportok, a létszám és a személyek folyamatosan változnak 
(jelenleg 20 fő) 

 
A felnőtt labdarúgócsapat kerete kb. 50 %-ban helyi lakosokból áll. A csapat átlag életkora 
megyei szinten is alacsonynak mondható, és sok játékos a megélhetési lehetőségek miatt 
nagyvárosba költözik vagy külföldön vállal munkát, ezért nem tudja folytatni az ifjúsági 
korosztályt követően a felnőtt csapatbeli szereplést. 
 
Az ifjúsági csapat jelenleg olyan 17-18 éves fiatalokból áll, akik egy-két éven belül helyet 
követelhetnek maguknak a felnőtt csapatban. Ezeknek a fiataloknak a zöme 7-8 éves kora óta 
focizik, és 6 éve nagypályás bajnoki rendszerben edződik. Tehát mire a felnőtt csapatba 
kerülnek, megfelelő rutinnal rendelkeznek. Az ifjúsági csapatban jelenleg 9 fő a 
Lengyeltótiból, 2 fő a Hácsról, 1 fő a Gyugyról, 1 fő a Kisberényből, 3 fő az Öreglakról és 1 
fő a Szőlősgyörökből igazolt játékos. 
 
A vezetőség egyik fő törekvése, az elsősorban helyben illetve a környéken lakó ifjúsági 
korosztály folyamatos beépítése a felnőtt csapatba. A felnőtt csapatba legalább 2-3 évnek is el 
kell telnie, mire stabil játékossá válhatnak, játékerejük dominánssá válik. A fiatal játékosok 
mellett rendelkeznie kell a felnőtt csapatnak stabil, rutinos játékosokkal is. Ezért a 
korosztályok váltását csak fokozatosan lehet megvalósítani. 
 
Az U-16 korcsoport 2x45 perces játékidővel, megyei csoportküzdelmekben versenyez. A 
csoportgyőztesek visszavágós rendszerben döntik el a bajnoki címet. 
 
Az U-14 korcsoport még nagypályán, visszavágós tornarendszerben, 2x35 perces játékidővel 
versenyeznek. 
 
Az U-7-9-11 korosztályos sportolók alkalmi tornákon, meghívásos versenyeken és iskolai 
illetve diákolimpiai rendezvényeken, szűkített pálya és kapuméret mellett versenyeznek. A fő 
cél a játék szeretet kialakítása mellett a szabályok megismerése, technikai tudás mélyítése, az 
ellenféllel szembeni tisztelet kialakítása. 
Az elmúlt öt évben az utánpótlás korosztályok 3 arany, 3 ezüst, 3 bronz és 3 negyedik 
helyezést értek el. 
 
Az utánpótlás 6 korcsoportjával jelenleg foglalkozó 2 edző kevés a megfelelő színvonalú 
munkához. Egy vagy két újabb edző munkába állításának személyi és pénzügyi vonzata 
egyaránt van, de a hozadéka, hogy több fiatalt sikerül elcsábítani a számítógép mellől, bőven 
megtérülhet. 
A „Csordás-kupa”  utánpótlás torna már lassan hagyománnyá váló eseménye Lengyeltótinak. 
A februárban zajló esemény 2011-ben már 14 csapat részvételével zajlott. 
 
A Sportegyesület utánpótlás korcsoportjait D licences, a felnőtt csapatot B licences 
végzettségű edző irányítja társadalmi megbízatásban. A Sportegyesület ügyeinek intézésében 
az Önkormányzat nyújt segítséget. 
 
Asztalitenisz szakosztály 



10 fős felnőtt kerettel és 15 fős utánpótlás (általános iskolás) korú csapattal vesznek részt a 
felnőttek az NB-III, az utánpótlás saját korcsoportjuk területi bajnokságán. 
 
A felnőtt csapat elsődleges célkitűzése az NB-III bajnokságban való bennmaradás, a csapat 
erősödésével minél jobb helyezés elérése. A fiatalok beépítése folyamatos, heti 3 edzésen 
vesznek részt.  
 
A szakosztály felszereltsége jónak mondható, részben az Egyesület támogatásából, részben 
személyi adományokból gazdálkodik. A tavalyi évben beszerzett adogatógép segítségével 
magasabb színvonalú edzésmunka teremthető meg. Az edzésekhez és a hazai versenyekhez a 
szakosztály a városi sportcsarnokot térítésmentesen használhatja. A fiatalok versenyekre 
történő szállításáról az önkormányzat gondoskodik. 
 
A fiatalokkal a felnőtt játékosokon kívül foglalkoznak a már nem aktív korú játékosok is. A 
fiatalok a megyében megrendezett Balatoni ranglista versenyen kívül részt vesznek regionális 
versenyeken is. Rendszeres versenylehetőséget biztosít az őszi-tavaszi fordulós Dél-Balaton 
Környéki Bajnokságban való szereplés. 
 
Triatlon szakosztály 
6 fő igazolt versenyzővel vesznek részt rendszeresen meghívásos és nevezéses erőpróbákon. 
 
Body Club 
9 fővel (létszám változó), hobbiszinten végzik tevékenységüket. 
 
Öregfiúk labdarúgás 
Az öregfiúk 25 fős kerettel a „Kék-tó” öregfiúk amatőr bajnokságban szerepelnek, melynek 
megalapítói. 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összeggel 
támogatja a városban működő Lengyeltóti Városi Sportegyesületet. Ez a támogatás a 
Sportegyesület éves költségvetésének 2/3-át teszi ki. 
 
A Sportegyesület az Önkormányzat tulajdonában álló Sportpályát (026 hrsz.) és a területhez 
tartozó épület kiszolgáló helyiségeit térítésmentesen használja. A Sportpálya fenntartási 
költségeit a Sportegyesület saját költségvetéséből biztosítja. A Sportpálya épületének 
kiszolgáló helyiségei: 2 db öltöző a hozzá tartozó zuhanyzókkal és WC-kel, játékvezetői 
öltöző zuhanyzóval és WC-vel, szertár, 2 db szurkolói WC, kazánház, klubhelyiség. 
Az Egyesület tervezi a pálya körüli korlátrendszer kijavítását és lefestését, komposztáló 
rendszerű zöldnövénygyűjtők telepítését, az öltöző épületének külső-belső tatarozását, a 
vizesblokkok felújítását, a hangosító berendezés korszerűsítését. 
 
A Lengyeltóti VSE 2011 márciusától saját internetes honlappal fog rendelkezni, melynek 
segítségével naprakész információkhoz juthatnak az érdeklődők az egyes szakosztályok 
munkájáról, eredményeiről. 
 
Az Egyesület minden évben megszervezi a Lengyeltóti Majális kispályás labdarúgó tornát. 
 
Az Egyesület utánpótlás nevelése 
 
A város sportegyesülete tekintse kiemelt feladatának az utánpótlás nevelését. A versenysport 
folyamatosságáról az utánpótlás hivatott gondoskodni.  
 



Az oktatási intézmény és az egyesület megállapodásban rögzítse minél több gyermek 
sportegyesület szakosztályaiban történő irányítását.  
 
A kimagasló eredményekre képes fiatal sportolók számára meg kell teremteni a lehetőséget, 
hogy képességeiket kibontakoztatva kimagasló eredményeket érjenek el korosztályukban, 
majd a felnőtt amatőr és hivatásos sportban.  
 
4. A versenysport támogatása  
 
A Sporttörvény kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a sportszervezetek támogatását, 
melynek kimunkálását, részletezését – a helyi sajátosságok figyelembe vételével – az illetékes 
önkormányzati képviselő testületekre bízza.  
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mindenkori éves költségvetési 
rendeletében meghatározott összeggel támogatja a város szabadidő- és versenysportját. 
 
Törekedni kell a támogatási összeg évről-évre történő növelésére, hiszen a sport támogatására 
fordított összeg jó befektetés, hiszen sokszorosan megtérül az „Alapelvek” fejezetben 
felsoroltak szerint. 
 
Sportegyesület támogatási rendszere: 
 

− önkormányzati támogatás 
− sportlétesítmények térítésmentes használata 
− sportolók kedvezményes utaztatása 
− pályázati források 

 

V. Sportlétesítmények helyzete és fejlesztése 
 
Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti (kötelezően 
ellátandó feladat). Városunkban lévő sportlétesítmények többsége önkormányzati tulajdonban 
van. A létesítmények működtetéséről, karbantartásáról és felújításáról az önkormányzat 
gondoskodik.  
 
A pályázati lehetőségektől, a város költségvetésének lehetőségétől, valamint az egyéb 
támogatásoktól függően törekedni kell a sportlétesítmények, a közterületeken lévő játszóterek, 
sportolásra alkalmas területek fejlesztésére, új sportlétesítmények építése. 
 
Az önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű létesítményeket – az országos gyakorlatnak 
megfelelően – térítésmentesen vehetik igénybe a Lengyeltóti VSE szakosztályai, az óvoda és 
az általános iskola gyermekei és tanulói. 
 
Lengyeltóti sportlétesítményei:  
 

− Városi Sportpálya 
− Városi Sportcsarnok 
− Csalogány Tanuszoda 
− Általános Iskola sportpálya 

 
 
 



Városi Sportpálya 
 

8693 Lengyeltóti, 026 hrsz. 
 
Tulajdonos neve, címe: 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2 
 
Használó neve, címe: Lengyeltóti 
Városi Sportegyesület 8693 
Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2 
 
Területe: 1.500 m2 
 
Befogadóképessége a nézőszám 
tekintetében: 1.500 fő 
 
 

Sportlétesítmény 2010. évi kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján 
 

Óra/hó Iskolai sport Utánpótlás Versenysport Szabadidősport Egyéb 
 Január - - - - - 
 Február - - - - - 
 Március 24 25 70 6 - 
 Április 30 30 90 12 - 
 Május 30 30 90 12 - 
 Június 12 30 90 12 - 
 Július - 15 15 16 - 
 Augusztus - 15 15 12 - 
 Szeptember 30 30 90 6 - 
 Október 30 30 90 6 - 
 November 30 30 90 6 - 
 December - - - - - 
 Összesen 186 235 640 88 - 
A Sportegyesület az Önkormányzat tulajdonában álló Sportpályát (026 hrsz.) és a területhez 
tartozó épület kiszolgáló helyiségeit használja. A Sportpálya fenntartási költségeit a 
Sportegyesület saját költségvetéséből biztosítja. A Sportpálya épületének kiszolgáló 
helyiségei: 2 db öltöző, a hozzá tartozó zuhanyzókkal és WC-kel, játékvezetői öltöző 
zuhanyzóval és WC-vel, szertár, 2 db szurkolói WC, kazánház, klubhelyiség. 
 
A sportpálya legfontosabb fejlesztési feladata az öltözők és a kiszolgáló helyiségek, 
vizesblokkok felújítása. A Sportpálya kiszolgáló helyiségei elavultak, a vizesblokkok 
felújításra szorulnak. Az épületben működő klubhelyiség mosogatója elhasznált állapotban 
van, cserére szorul. Az épület valamennyi helyisége tisztító meszelésre szorul. 
 
 
Csalogány Tanuszoda 



 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2 
 
Tulajdonos és vagyonkezelő neve, 
címe: TANÚSZ Tanuszodákat 
Üzemeltető Kft. 1138 Budapest, 
Karikás Frigyes u. 20. 
 
Fenntartó neve, címe: Lengyeltóti 
Városi Önkormányzat 8693 
Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 
 
Területe: 855 m2 
Befogadóképessége a nézőszám 
tekintetében: 0 fő 
 
 

 
Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján 
 

Óra/hó Iskolai sport Utánpótlás Versenysport Szabadidősport Egyéb 
(gyógyúszás) 

 Január 100 12 - 16  
 Február 100 12 - 16  
 Március 100 12 - 16  
 Április 100 9 - 12  
 Május 100 12 - 16  
 Június 75 12 - 16  
 Július - 12 - 16  
 Augusztus - 12 - 16  
 Szeptember 100 12 - 16  
 Október 100 12 - 16 8 
 November 75 9 - 12 8 
 December 50 9 - 12 6 
 Összesen 900 135 - 180 22 
 
Lengyeltóti legújabb sportlétesítménye, a fedett Tanuszoda a város központjában, a 
labdarúgópálya közvetlen szomszédságában kapott helyet. A beruházás PPP konstrukció 
keretében, Marcali, Nagyatád és Tab városokkal közösen, a Hídépítő Zrt. kivitelezésében 
valósult meg. 
Az új létesítmény egy 16 méteres tanmedencével, szaunával és a hozzá tartozó merülő 
medencével várja vendégeit. 
 
Tanmedence mérete: 

8,5 x 16 méter - 4 pályás 
Mélysége: 1,00-1,50 m, ill.: 0,7-1,20 m (változtatható vízmagasság) 
Vízhőmérséklet: 26 °C - 30 °C 

 
Az uszoda egész éves üzemelésű. Parkolás:30 db személygépkocsi parkoló, köztük 3 db a 

mozgáskorlátozottak számára. A kerékpárral érkezőket 10 
férőhelyes kerékpártároló várja. 
 



Recepció: Az aulában pénztár, büfé, férfi-női wc-mosdó helyiségek kerültek kialakításra. Az 
úszni nem kívánó kísérők, szülők itt várakozhatnak. Ehhez akadálymentes közlekedési 
útvonal kapcsolódik. A mozgásukban korlátozottak részére külön öltöző-mosdó is készült. A 
K-i és Ny-i folyosóról nyílnak a férfi és női öltözőhelyiségek, 38-38 férőhelyet biztosítva, 
külön zuhanyzó és wc használattal mindkét oldalon.  
 
 

Medencetér: A 16 méter hosszú 4 pályás úszómedence 1 
métertől 1,5 méterig fokozatosan mélyül, a vízszint 
úszásoktatáskor kisebbre engedhető, az így elért vízszint 70 
cm- 1,20 méterig mélyül. A medencetérből nyílik a szauna, 
amely 4 személyes. Ehhez tartozik 2 db zuhanyzó és egy 
hideg vizes merülő medence. A vendégek kényelmét a 
medencetérben elhelyezett 15 db állítható háttámlájú szék 
biztosítja. Mozgáskorlátozott vendégeinknek a 
medencehasználathoz erre a célra kialakított vízbeemelő 
szerkezettel segítenek úszómestereink. 

 
Lengyeltótiban az Általános Iskola összes osztálya, Lengyeltóti és Hács nagycsoportos 
óvodásai, valamint a Pogányvölgyi Kistérség iskolái veszik igénybe az uszodát. Ide tartozik 
Szőlősgyörök, Buzsák, Somogyvár és Somogyvámos is. Az intézményekben tanuló diákok 
számára az úszásoktatás biztosítása - a testnevelési órák összevonásával - a Tanuszoda 
megépülésével lehetővé vált. A tanuszoda kapacitás-kihasználtságában a helyi, ill. a 
kistérségben lévő iskolákba járó gyerekek szervezett úszásoktatása teszi ki a legjelentősebb 
részarányt. 
 
Lengyeltótiban mivel az úszósportnak még nincs hagyománya, ezért ennek alapjait kezdték el 
megteremteni azok az iskolás gyerekek, akik szeptembertől hétköznaponként rendszeresen 
úszóedzéseken vesznek részt, a jövőben pedig Lengyeltóti színeit képviselik az Úszó és 
Triatlon versenyeken. A legkisebbeknek pedig a Csecsemőúszás ad lehetőséget a víz 
megszerettetésére, amelyet már 3 és fél hónapos kortól el lehet kezdeni. 
 
A "nem vizes" sportági szakosztályok (labdarúgás, karate, asztalitenisz), valamint a néptánc 
számára a Tanuszoda jó lehetőséget biztosít az alapozó, vagy a levezető edzésidőszakok 
kiegészítő foglalkozásainak megszervezésére. A Tanuszoda megépülésével új bázisra 
lelhetnek az egészségük megőrzésért tenni akarók. 
 
 
Lengyeltóti Városi Sportcsarnok 
 

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15 
 
Tulajdonos neve és címe: 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2 
 
Használó neve, címe: Lengyeltóti 
Városi Művelődési Ház és 
Könyvtár 8693 Lengyeltóti, 
Rákóczi u. 22 
 
Területe: 894 m2 
 



Befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 40 fő 

 

Kihasználtsága a 2010. éves szinten a sporttevékenység jellege alapján 

Óra/hó Iskolai sport Utánpótlás Versenysport Szabadidősport Egyéb 
 Január 120 24 16 8 4 

 Február 120 24 16 8 4 

 Március 120 24 16 8 16 

 Április 120 24 16 8 4 

 Május 120 12 10 - - 

 Június 50 - - 8 4 

 Július - - 5 10 10 

 Augusztus - - 5 10 10 

 Szeptember 120 24 16 12 4 

 Október 120 24 8 10 5 

 November 120 24 8 10 10 

 December 80 24 4 24 15 

 Összesen 1090 204 120 116 86 
 
 
 
 
 
 
 
Fodor András Általános Iskola sportpálya 
 

A sportpálya az 1980-as évek 
elején készült.  Az iskolai 
testnevelés órák és a napközis 
szabadidős tevékenységek 
zajlanak itt. Az évek folyamán 
többször voltak apróbb 
felújítások, javítgatások, de a 
sportlétesítmény már nem tudja 
ellátni megfelelően a 
megnövekedett helyi, iskolai, 
kistréségi sportigényeket. 
 
A Fodor András Általános Iskola, 
a Pogányvölgyi oktatási-nevelési 
integrált intézményhálózat 
székhelyintézménye, valamint a 

Dél-Balaton Környéki Diáksport Bizottság központja is lett az elmúlt tanévben. Státuszánál 
fogva rendszeresen ad otthont sportrendezvényeknek, a diáksport szervezésében lebonyolított 
versenyeknek. 
 



A sportpálya jelenlegi állapotában nem képes az igényeknek megfelelni, hiszen az 
aszfaltborítású pálya felülete balesetveszélyes, futópályája rövid és már kevés csapadék esetén 
is használhatatlan. Felújítást követően különböző korosztályok is igénybe vehetné iskolai időn 
kívül, hogy a település és a Pogányvölgyi Kistérség lakosságából minél több ember tudjon 
bekapcsolódni a mindennapos testmozgásba. 
 
A felújításra váró sportlétesítmény több sportág használatára válna alkalmassá, hiszen ezentúl 
otthont adhatna kosárlabda, kézilabda, labdarúgó versenyeknek és még lábteniszversenyeknek 
is. Ez utóbbiból már Európa bajnokot is sikerült az iskolának kinevelnie. 
 
VI. ÖSSZEGZÉS  
 
A koncepcióban megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósításához széles körű 
összefogás szükséges az állam, az önkormányzat és a civil szervezetek között. Lengyeltóti 
város alapvető feladata, hogy megfelelő összhang és együttműködés alakuljon ki az ifjúsággal 
és sporttal foglalkozó szervezetek között, hiszen a megfogalmazott feladatok csak megfelelő 
együttműködéssel és egymás kölcsönös segítésével valósíthatóak meg. 
 
Záradék: 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Város Sportfejlesztési 
Koncepciót a ………………………. sz. határozatával elfogadta. 
 
Lengyeltóti, 2011. március 28. 
 
 
 
 Dr. Szatmári Ibolya Zsombok Lajos 
 jegyző polgármester 


