
 
 
 
 
 

 
 
 
     BALATONFÜREDI  PETŐFI  SPORTKÖR
  

     

Tisztelt  KÖZGYŰLÉS  !                    

Kedves  Klubtagok !       

    

       

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör terveiről és 2015 évi tagdíj 

elképzeléséről az alábbiakat terjesztjük elő . 

 

Hosszabb távú tervek : 

 A  pályák elektromos hálózatának felülvizsgálata , szabványoknak megfelelő 

átalakítása . 

 Pályák vízvezeték hálózatának felmérése , szükséges módosítások elvégzése . Új 

tartalék szivattyúk beszerzése . 

 Klubház környezetének kertészeti megtervezése és szakaszos kiépítése . 

 Kerítés drótfonat cseréje . 

 Klubház épület nyílászárók cseréje . 

 Új sátor vásárlásának ütemes forrás feltöltése . 

Rövid távú tervek :  

 Sátor gépészet ütemezett felújítása , külső fólia csere, létra vásárlás . 

 Pályaépítés saját kivitelezésben . 

 Klubházi szolgáltatások körének felülvizsgálata , bővítése . ( Büfé , internet , stb. ) 

 Csoportos gyermek oktatás folytatása . 

 Sportversenyeken való részvétel , azok rendezése , közösségi találkozók szervezése . 

 Egyéb . 



A tervek megvalósításának ütemezése az anyagi lehetőségek szerint 

történik . 

 

Tagdíj tervek :  

 Az Elnökség a 2011 12-13 években nem javasolt tagdíjemelést , amit a tisztelt 

Közgyűlés elfogadott . 

 

2015. évre csak a napi pálya bérletek tekintetében javaslunk emelést.   

Tagdíjak : 

Gyermek 14 éves korig : 6000 Ft/év  Családi kedv.: -1000 Ft   

Ifjúsági 14-18 éves korig és nappali   

felsőoktatásban résztvevők : 16000 Ft/év  Családi kedv.: -2000 Ft 

Felnőtt : 65 éves korig : 32000 Ft/év Családi kedv.: -3000 Ft  

Nyugdíjas : 65 év felett , fiatalabbak    

nyugdíjas igazolvánnyal :  18000 Ft/év Családi kedv.: -2000 Ft 

Családi kedvezmény  3 vagy több fő esetén vehető igénybe , 

Pálya bérlet  : 2800 Ft./ óra előszezon , 3000 Ft/óra  fő szezon . 

 

Rendezvény tervek : 

Megyei Bajnokságban részvétel 3 csapattal  

05.16  Szezonnyitó egyéni házi verseny  

02. hó  Fedett pályás bajnokság 

06.20-21.   Észak és Dél Balatoni Vállalkozók meghívásos versenye 

06.27  Gyermek és ifjúsági egyéni verseny 

07.04 Második Balatonfüredi Szív Kupa meghívásos páros teniszverseny 

07.25  Felnőtt „Batyus” páros házi verseny 

08.01 Felkészítő páros verseny a Szent István Napi országos szenior versenyre 

08.14-16 Szent István Napi Országos Veterán Tenisz verseny 

09.25 13h-26 14h-ig  Vasutas Találkozó (verseny) 



09.26  Felnőtt „Batyus” páros házi verseny 

12.19  Meghívásos Karácsony Kupa páros verseny 

 

 

A  SzJA 1% felajánlása . 

 

Az elmúlt évben befolyt átutalásaikat megköszönve , 2015 évben az alábbi 

címekre várjuk szíves támogatásukat : 

Balatonfüredi Petőfi Sportkör  (Adószám : 19900049-1-19) . 

 

Bankszámla számunk : 11748069-20065269 

 

Kérjük Önöket a fenti tervek elfogadására és a megvalósításban hatékony-segítő 

közreműködésre . 

 

 

Az elnökség nevében baráti és sporttársi üdvözlettel . 

 

Felhőfalvi László 

Sk. elnök 

       

 

      

                                                                                                                                                                                           

 

 

 


