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Lengyeltóti Város Polgármestere 
8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. 
 
Szám: 2991/2014. 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. április 29 – i ülésére 

 
 

Napirend: Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület vezetője megköszönte a testület idei évben nyújtott 
200.000,-Ft-os támogatását, melyet sportfelszerelésre használtak  fel. 

Levelében tájékoztatást adott arról, hogy az idei évben több országos, illetve nemzetközi 
versenyen eredményesen szerepeltek a lengyeltóti gyermekek. Mohácson megrendezett 
Thai-boksz Gálán 1 ezüstérmet, Kaposvári Régiós Pofon Partyn 3 aranyérmet, Dél-Dunántúli 
bajnokság Lelle kupán 3 aranyérmet, Nemzetközi Szalacska Kupán 1 bronzérmet, Mezőtúri 
Magyar Bajnokságon 1 arany és 1 bronzérmet, sellyei Ormánsági Nemzetközi Ökölvívó 
bajnokságon 2 aranyérmet, utánpótlás olimpián (4 napos Nagykanizsai tartózkodás) 2 fő 
indulásával, 1 bronzérmet szerzett az egyesület. 

Az elért eredményeink miatt a Zalaegerszegen megrendezendő világbajnokságra 4 
lengyeltóti gyermeket neveztek be: Pintér Félixet, Dobos Nikolaszt, Táncsics Istvánt és Dobos 
Gábort. A világbajnokság időtartama 3 nap, melynek várható költsége versenyzőnként 100 
Euró,(minden versenyző 2 számban indul), mely csak a nevezési díjat tartalmazza, ezen felül 
a szállásért és az ellátásért fizetni kell.  

Az egyesület vezetője kéri a képviselő-testületet, mivel  az idei évben nagyon sok kiadást 
jelentett a versenyeken való részvétel (utazás és az ottlét) lehetősége szerint támogassa a 
világbajnokságon való részvételüket, hogy ne a szülőknek, illetve az egyesületnek kelljen az 
egész terhet átvállalni. A szülőknek így is nagy terhet jelent, a gyermekek táplálkozása, 
sportruházata. Tagjaik között szerepelnek olyan árva gyermekek, akiket édesapjuk egyedül 
nevel. Nekik különösen nagy segítséget jelentene a támogatás. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az  Egyesület támogatása ügyében hozza meg 
döntését.  
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Határozati javaslat 

 

1.)Lengyeltóti városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület 
2014.évi működési költségeire _______________________-Ft támogatást nyújt. 

2.)Lengyeltóti városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület 
2014.évi működési költségeire támogatást nem nyújt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

Lengyeltóti, 2014. április 25. 

 

 

                                                                                                         Zsombok Lajos 
                                                                                                           polgármester  
 

Az előterjesztést készítette: 

 

Bódis Attiláné 

főea. 

 

                                                                 Jóváhagyta:                  Dr. Szatmári Ibolya 
                                                                                                                    jegyző  


