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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A civil színjátszás, amelyet a Fortuna Színjátszó Egyesület is folytat, évek óta 
számos helyi és környékbeli fiatalt mozgósít a próbák és egyéb rendezvények 
alkalmával. Ezzel, a hasznos közösségi életre való felkészülésben, új lehetőséget 
nyújtanak számukra, amely egyben személyiségfejlesztő, az előadások pedig a 
lakosság számára kulturális élményt nyújt.  
Az egyesület rendszeres foglalkozásai jelentős mértékben hozzájárulnak a 
társadalmi és a kulturális fejlődéshez, a közvetlen emberi kapcsolatok erősítéséhez. 
Az önkormányzat évről évre a programokhoz igazodva, erejéhez mérten, anyagilag 
is támogatja a működésüket. 
A képviselő-testület – a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, 
egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 6/2014. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 7. §-a és a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet (H46 pont) alapján – 995 040,- Ft 
visszatérítendő támogatást biztosított (támogatási szerződés száma: 
EPL/195/2/2014.) az egyesület számára pénzeszköz átadással, a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához pályázati felhívás 
keretében a „4.5. Közösségi videózáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése, hálózat 
fejlesztése és képzésen való részvétel” célterületre benyújtott 8549873613 azonosító 
számon nyilvántartott pályázatának megvalósítása érdekében.  
A Fortuna Színjátszó Egyesület a LEADER pályázatban foglaltakat maradéktalanul 
megvalósította, a közösségi videózáshoz kapcsolódó eszközöket beszerezte és a 
képzést is sikeresen teljesítette. A támogatásról a MVH felé elszámolt, majd a 
visszatérítendő támogatás összegét az önkormányzatnak határidőben visszautalta. 
 
Az egyesület és az önkormányzat között több együttműködési megállapodás is 
érvényben van a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében. 
 
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a Fortuna Színjátszó Egyesület 
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 

 
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
 
 
Eplény, 2015. január 28.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. 
(I. 28.) határozatához 
 
 

Fortuna Színjátszó Egyesület 2014. évi beszámolója 
 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2014-es évben egy újabb sikeres pályázaton 
vehettünk részt, melynek célja Közösségi Videózáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés 
volt. 
A civil színjátszás, amelyet a Fortuna Színjátszó Egyesület is folytat több mint 9 
éve, számos fiatalt mozgósít a próbák és egyéb rendezvények alkalmával. Ezzel 
hasznos időtöltési lehetőséget nyújtunk számukra, amely egyben 
személyiségfejlesztő, az előadások pedig a lakosság számára kulturálisélményt 
nyújtanak. Ezt a célt szerettük bővíteni azzal, hogy a fellépésekről 2-3 perces 
kisfilmeket készítünk, mely az egyesületet propagálni tudná a videó megosztó 
portálokon. Rajtunk kívül más helyi civil szervezetnek is tudunk segíteni ezzel a 
lehetőséggel. 2012. decemberében Közösségi videó képzés zajlott le a „A 
BAKONYÉRT” Egyesülettel együttműködésben, majd kialakult a közösségi videó 
készítő hálózat. A hálózat megfelelő működéséhez szükséges volt az egységes 
filmes infrastruktúra kialakítására, és a megkezdett képzés folytatására (pl. 
vágástechnika). 
 
A pályázat során nyert eszközök: 
– 1 db Canon Legria HF G10 videokamera 
– 1 db Canon Legria HF G10 videokamera akkumulátor 
– 1 db Kameratáska 
– 1 db SanDisk SDHC 32GB Extreme HD Video memóriakártya 
– 1 db VELBON VideoMate 638 állvány 
– 1 db Ledes fejlámpa 
– 1 db Pioneer DM-DV5 mikrofon 
– 1 db Adobe Premiere Elements 
– 1 db Audio-Technica ATR6550 kondenzátor puskamikrofon 
– 1 db Pioneer SE-MJ711-L fejhallgató 
– 1 db Infosys PC 
 
A képzés során a többi résztvevő szervezettel együtt rövid riportokat forgattunk és 
szerkesztettünk, videókat készítettünk, az adott térség civil szervezeteinek, 
vállalkozóinak, önkormányzatainak bevonásával. A filmvágás területén részletes 
ismereteket sajátítottunk el. Az egységes filmvágó program használatát alaposan 
megismertük. 
Az eszközöket székhelyünkön, Eplényben az IKSZT-ben tároljuk.  
A projekt LEADER támogatással valósult meg, így egyesületünk a fenntartási 
időszak alatt „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettel szoros 
együttműködést épített ki. 
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2014-es fellépéseink: 
 

2014. 06. 07. XXII. Eplényi Gyermeknap Macskák-táncjáték 

2014. 06. 21. Hidegkút, Falunap Macskák-táncjáték 

2014. 08. 09. XIII. Eplényi Vigasságok Mamma Mia "mi van itt"–
zenés műsor 

2014. 09. 12. Szeged, Nyomda Mamma Mia "mi van itt"–
zenés műsor 

2014. 12. 19. Eplény, Idősek Karácsonya Vaszari Gábor:  
Bözsike mindent elintéz – 
kabaré 

Orfeum: Az eplényi 
Mulató 

 
 
Az évet a hagyományosan megrendezett XXII. Eplényi gyermeknapon kezdtük, 
Andrew Lloyd Webber Macskák című musicaljének táncjátékával. A hónapokon át 
tartó próbák meghozták gyümölcsét, mert a nagy sikerre való tekintettel meghívást 
kaptunk a Hidegkútra, a falunapokra is.  
Augusztusban tartottuk a szegedi Azték Színjátszó és Tánccsoporttal közösen egy 
hetes táborunkat. A tábor ideje alatt a résztvevők színpadi mozgást, beszéd 
technikát, éneklést, táncot, szituációs játékokat tanultak. A tábor végén a XIII. 
Eplényi Vigasságokon került bemutatásra a táborban tanult Mamma Mia című 
musical. 
Szeptemberben Szegedre utaztunk a barátainkhoz, ahol Sajtos Tamás a szegedi 
Azték Színjátszó és Tánccsoport vezetője egy önálló estet szervezett számunkra, és 
a táborban tanult Mamma Mia darabot adtuk elő. Végezetül decemberben, a 
hagyományoknak megfelelően, nem feledkeztünk meg az idősek köszöntéséről 
Karácsony alkalmából. A velünk szereplő általános iskolás gyerekek emelték a 
műsor fényét, hiszen a közönség soraiban az ő nagyszüleik is ott ültek. 
Az idei évben is rengeteg volt az elképzelés, a terv, amiket szerettünk volna 
megvalósítani. 
Sajnos, a Fortuna Színjátszó Egyesület tagjai koruknál fogva abban a helyzetben 
vannak most, hogy minden idejüket és energiájukat a közép- és felsőfokú 
tanulmányaikra, álláskeresésre, munkába járásra fordítják. 
Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az aktivitásuk az utóbbi időben csökkenjen, és 
a jelenlegi tagok közül most kevesebben vannak, akik a próbákra rendszeresen el 
tudnak járni, és egy-egy fellépést elvállaljanak.  Ahhoz, hogy tovább tudjuk folytatni 
ezt a színvonalas munkát, ami által nem csak itthon, hanem a környező 
településeken is sikereket értünk el, a tagságon kívülieket is be kell vonni az 
egyesület munkájába. Szerencsére az általános iskoláskorú gyermekek biztososítják 
az utánpótlást a Fortuna Színjátszó Egyesületnek, azonban külsős fellépéseket még 
nem tudok velük vállalni, mert az ő terhelhetőségük az iskolai elfoglaltságuk miatt 
korlátozottabb. Ki kell várni azt a rövid időt, míg ezekkel a gyerekekkel olyan prózai 
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vagy zenés darabokat, musicaleket lehet megtanítani, amellyel az eddigiekhez 
hasonló színvonalú, szélesebb közönség igényt kielégítő műsort nyújthatunk.  
Ezen gyermekek tehetségéről a helyi lakosság már meggyőződhetett. 
  
A próbák szervezését az is nehezítette, hogy a fiataloknak sok ideje megy el az 
utazással, mivel más településeken dolgoznak és járnak iskolába. Mindezek mellett 
saját programjaik is vannak, más művészeti tevékenységeket is folytatnak, és az 
Egyesületre így most kevesebb szabadidejük maradt. 
 
Az egyesület 2014. évi gazdálkodását az 1. mellékletben mutatom be. 
A 2014. évre nyújtott támogatást a jogszabályi előírásoknak és támogatási 
szerződésben foglaltaknak megfelelőn használtuk fel. 
 
Köszönjük az Eplényi Gyermekekért Alapítványnak az idei évi segítséget, a hasznos 
tanácsokat, Némethné Hóman Mónikának a jelmezek elkészítését, és köszönjük 
Polgármester Úrnak a pályázatban nyújtott segítséget és a képviselő-testületnek a 
támogatását.  
 
Eplény, 2014. január 22. 
  
 Takács Tímea 
 Fortuna Színjátszó Egyesület elnöke 
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1. melléklet 
 

FORTUNA SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 

  Előző év Tárgy év 

  2013. év 2014. év 

Nyitó Pénzkészlet:     

Üzemeltetési számla 15 768 Ft 80 717 Ft 

Pénztár 13 469 Ft 30 889 Ft 

ÖSSZESEN: 29 237 Ft 111 606 Ft 

      

BEVÉTELEK:     

Kamat bevétel 36 Ft 61 Ft 

Támogatás ÖNKORMÁNYZAT 100 000 Ft   

MG. ÉS VID.FEJL. HIVATAL   995 040 Ft 

      

                   KIM IRÁNYÍTÓ SZERVEZET 100 000 Ft   

      

Tagdíj bevétel 22 000 Ft 22 000 Ft 

Egyéb előadás bevétele 150 000 Ft 40 000 Ft 

Tábor bevétel 7 500 Ft 35 140 Ft 

Önkorm. Kölcsön   995 040 Ft 

ÖSSZESEN: 379 536 Ft 2 087 281 Ft 

      

KIADÁSOK:     

Bankköltség 8 087 Ft 25 079 Ft 

Farsang     

Gyermeknap     

Posta     

Tombolatárgy     

Mikulás     

Húsvéti kiadás     

Beruházás   946 150 Ft 

Bérleti díj 10 000 Ft   

Hirdetés és reklám   8 890 Ft 

Utazási ktg 62 115 Ft 46 099 Ft 

Egyéb kiadások 190 535 Ft 69 710 Ft 

Egyéb igénybe vett szolg. Ktg 26 430 Ft 62 000 Ft 
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Önkorm. Kölcsön visszafizezése   995 040 Ft 

ÖSSZESEN: 297 167 Ft 2 152 968 Ft 

      

BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG 82 369 Ft -65 687 Ft 

      

 Záró Pénzkészlet:     

Üzemeltetési számla 80 717 Ft 15 699 Ft 

Pénztár 30 889 Ft 30 220 Ft 

ÖSSZESEN: 111 606 Ft 45 919 Ft 

      

ADOTT ÉVI EREDMÉNY  111 606 Ft 45 919 Ft 

   Eplény, 2015. január 22. 
  

   

 
    

 

Takács Tímea 
Fortuna Színjátszó Egyesület 

elnöke 

   

   Készítette: Szöllősiné Mátyás Anita (regisztrált mérlegképes könyvelő) 

  


