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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Eplényi Sportegyesület (Eplény SE) jogelődjét, az Eplényi Bányász
Sportegyesületet 1947-ben alapították a mangánérc-bányászatnak köszönhetően és
azóta megszakítás nélkül működik. Az egyesület számos sikert ért el az évek során a
különböző sportágak (labdarúgás, biliárd, asztalitenisz, sakk, röplabda és atlétika)
területén. Múltját tekintve a labdarúgó szakosztály az, amely kezdetek óta
meghatározója az egyesületnek.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi civil szervezeteknek,
alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletre tekintettel – az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletében szereplő „Társadalmi szervezetek támogatása (I39)”
terhére, 560 000,- Ft vissza nem térítendő támogatási keretet biztosított (támogatási
szerződés száma: EPL/195/1/2014.) a sportegyesület eszközbeszerzéseinek és
működési feltételeinek biztosításához (kivéve reprezentáció. A támogatásból 220
000,- Ft alap-, 150 000-150 000,- Ft pedig az I. és a II. bajnoki félévi teljesítményét
ösztönző támogatási keret volt a labdarúgó szakosztály részére, valamint 40 000,- Ft
az atlétika szakosztály támogatási kerete volt.
A támogatási keretből a biliárd szakosztály részére támogatási összeg nem lett
elkülönítve, mivel a bajnokság – nevezések hiányában – nem került kiírásra.
A labdarúgó szakosztály a teljesítményét ösztönző támogatásból mindössze 50 E
Ft-ot tudott lehívni a korábbi évhez képest már jobb, de összességében még mindig
gyenge szereplése miatt. Így mindösszesen 2014-ben 310 E Ft-ot támogatás lett
átutalva az egyesület részére.
A támogatási szerződés alapján, az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van a
támogató felé, a tárgy évet követő január 31-ig.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplény SE beszámolóját.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2015. január 28.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (I. 28.) határozata
az Eplény SE 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja.
Eplény, 2015. január 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.
(I. 28.) határozatához
Eplény SE
2014. évi tevékenységéről beszámoló
Labdarúgó szakosztály:
A 2014/2015. évi Megye IV. keleti csoportban a labdarúgó bajnokság az ismételt
átszervezések és visszalépések miatt 11 csapattal indult. A játékoskeret vidéki tagjai
ismét kicserélődtek. A nevezéshez továbbra is edzői papírral rendelkező edzőt
kellett megnevezni. A játékosok mérkőzéseken való megjelenésével ebben a
szezonban nem volt probléma.15 főnél kevesebben sosem voltunk. A keretet
sikerült minőségi játékosokkal megerősíteni, köszönhetően a Gyulafirátóti csapattal
kialakított jó kapcsolatnak. Most már szívesen jönnek hozzánk onnan olyan
játékosok, akiknek a mi általunk nyújtott feltételek megfelelnek. Örömmel hallottuk
már több helyről, hogy jól érzik magukat nálunk. Sajnos ez a pozitív változás a
megszerzett pontokban még nem köszön vissza, de a játékunk jelentősen feljavult
az előző évekhez képest
2014-ben kísérletet tettünk a pártolótagság újbóli megszervezésére, kevés sikerrel. A
meghívásra csupán a polgármester úr jött el. Jelenleg ő az egyetlen pártoló tagunk.
Tagdíjbevételünket sikerült rendbe tenni. Az ebből származó bevételünk a pénzügyi
beszámoló részét képezi.
Ebben az évben új mezgarnitúra vásárlását is sikerült megvalósítani az Ulbrich Kft.
anyagi támogatásával. Az általuk biztosított hetvenezer forint alapja volt a
vásárlásnak. Ez az összeg nem szerepel a pénzügyi beszámolóban, mert a Kft. saját
nevére kért elszámolást.
2014-ben egy megkeresés folytán vendégül láttuk a Zala megyei Bárszentmihályfa
csapatát. A megkeresés apropóját az adta, hogy az ő csapatvezetőjük fiatalon 198283-ban egy évet csapatunkban játszott. Egy jó hangulatú edzőmérkőzéssel és egy
közös bográcsozással láttuk őket vendégül. A programban a közös vacsora közben
régi emlékek felidézése és egymás kölcsönös megajándékozása után meghívást
kaptunk egy visszavágó lejátszására, melynek időpontja 2015. május utolsó
vasárnapja lesz. Az utazás finanszírozásához kérjük az önkormányzat támogatását,
valamint tisztelettel meghívjuk a képviselő-testületet, hogy kísérjék el a csapatot a
minden bizonnyal jó hangulatú túrára.
A 2013/14-es TAO pályázaton elnyert összeg felhasználását az önrész hiányában
lehetőség volt 2015. június 30-ig meghosszabbítani. A labdarúgó szövetség
álláspontja szerint a további hosszabbításra már nem biztos, hogy lesz lehetőség,
ezért kérjük a képviselő-testületet az idei költségvetésében biztosítsa a szükséges
önrész összegét. Pályázatunkat rendszeresen figyelemmel kell kísérni, negyedéves
előrehaladási jelentést kell rögzíteni megadott paraméterek szerint. A
folyamatosságot szem előtt tartva jelenleg az árajánlat bekérésének előkészítése
zajlik.
A Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetségtől támogatásként minden csapat kap egy
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laptopot és egy nyomtatót. Emiatt kérjük az önkormányzat segítségét, hogy a
sportöltözőbe az internet kapcsolatot kiépíteni szíveskedjen, mert a tavaszi
szezontól csak elektronikus jegyzőkönyvet fogadnak el. Az eszközök átvételére
január 23-án került sor.
2014. szeptember 29-én sikeres taggyűlést tartottunk melyen egyéb napirendi
pontok mellet négy évre megválasztottuk az egyesület tisztségviselőit és
módosítottuk alapszabályunkat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. Jelenleg a
Törvényszék hiánypótlásának eleget téve, a módosítások bejegyzésének a jogerőre
emelkedésre várunk.
Első ízben tettünk kísérletet a személyi jövedelemadó 1%-ának egyesületünk
részére történő rendelkezésére. Ez az összeg a NAV tájékoztatása szerint
negyvenezer forint körüli összeg lesz. A kifizetése az új alapszabály jogerőre
emelkedésének feltétele
A beszámolóban leírt események tekintetében bizakodva várjuk a tavaszi folytatást
és kérjük a képviselő-testület támogatását.
Atlétika
Az Eplényi Sportegyesület Atlétika szakosztálya 2012 tavaszán alakult meg. Jelenleg
két tagot számlál: Tar Zoltán és Tarné Jámbor Anita.
Ötödik éve indultunk különböző futóversenyeken, 5-21 km-es távokon. A 2012-es
évben indultunk először Eplény színeiben. A 2014-es évben a következő
eredményeket értük el, versenyekre lebontva:
Verseny
neve

Tar
Zoltán

Stop Shop
futás,
Veszprém
(6 km)
erről a
versenyről
nincs
eredménylista

Tarné J.
Anita

13. DecathlonBühl
félmaraton,
Győr (21 km)

9. Vérteskozma
Made in Run
Erdei futóverseny
(15 km)

V. Pétfürdő –
Öskü
félmaraton
(21km)

23.
Sárkányi
Őrület
(21km)

8. helyezés

erről a versenyről
nincs
eredménylista

11. helyezés
8. helyezés

7. helyezés

Esztergom
félmaraton
(21 km)

Várpalota
félmaraton
(21 km)

7.
helyezés

-

9. helyezés

5.
helyezés

9. helyezés

10. helyezés

Az elmúlt évben is törekedtünk a szakosztály bővítésére, ám ebbéli igyekezetünk
kudarcba fulladt érdektelenség miatt. Nem mondtunk le a tagság bővítéséről és
továbbra is Eplény hírnevének öregbítésén munkálkodunk szerény lehetőségeinkkel
is. A részünkre nyújtott anyagi támogatást köszönjük.
Biliárd
A szakosztály fenntartása érdekében két alkalommal szerveztek tömegsport jellegű
versenyt melyeken 10-15 fő Eplényi lakos vett részt önköltséges megrendezéssel.
Egyéb tevékenységek:
2014-ben is segítettük az önkormányzat falunapi rendezvényének lebonyolítását.
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Sajnos az alapítvány ebben az évben sem igényelte a segítségünket.
A 2014. évre nyújtott támogatást a jogszabályi előírásoknak és támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelőn használtuk fel (1. melléklet).
Kérem a tisztelt képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.
Eplény, 2015. január 20.
Tisztelettel:
Matula Mihály
SE-elnöke
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1. melléklet
EPLÉNYI SE 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Működési bevételek
Pénzmaradvány (2013)
Tagdíj
Önkormányzati támogatás
Rendezvény bevétel
Összesen

Előirányzat
(E Ft)
24,5 Ft
60,0 Ft
420,0 Ft
40,0 Ft
544,5 Ft

24,5 Ft
60,0 Ft
310,0 Ft
33,6 Ft
428,1 Ft

- Ft

3 955,55 Ft

Pályázati bevétel
TAO pályázati támogatás pálya bekerítéséhez elkülönített számlán

Működési kiadások
Utazási költség
Készletbeszerzés
Mészhidrát
Mosatás
MLSZ (nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítés, igazolás,
játékengedély, játékvezetők)
Pályázattal kapcsolatos kiadás (MLSZ)
Atlétika szakosztály
Egyéb *
OTP szla kezelési ktg.
Összesen

Előirányzat
(E Ft)

Teljesítés
(E Ft)

294,0 Ft
42,5 Ft
8,0 Ft
40,0 Ft

187,9 Ft
32,9 Ft
5,1 Ft
8,0 Ft

80,0 Ft
- Ft
40,0 Ft
15,0 Ft
25,0 Ft
544,5 Ft

84,6 Ft
7,5 Ft
40,0 Ft
55,1 Ft
7,0 Ft
428,1 Ft

2014.év végi pénzmaradvány
2014.évi végi pályázati pénzmaradvány kamatokkal növekedve elkülönitve
* Egyéb kiadások részletezés:
2 Koszorú
Bárszentmihályfa vendéglátás
Aláírás hitelesítés közjegyzői dija
Nyomtatvány
Mosószer

Teljesítés
(E Ft)

- Ft
3 984,86 Ft

10,5 Ft
41,8 Ft
1,5 Ft
0,5 Ft
0,8 Ft

