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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 (a továbbiakban: 
Ör.) tekintettel – a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet 7. melléklet, „Társadalmi szervezetek támogatása” terhére, 560 000,- Ft, 
azaz Ötszázhatvanezer forint vissza nem térítendő támogatási keretet biztosított 
(támogatási szerződés száma: EPL/118/3/2015.) a sportegyesület 
eszközbeszerzéseinek és működési feltételeinek biztosításához (kivéve 
reprezentáció).  
A labdarúgó szakosztály részére a támogatási keretből 220 000,- Ft alaptámogatás, 
150 000-150 000,- Ft pedig, az I. és a II. bajnoki félévben, teljesítményt ösztönző 
támogatási keret volt. Az atlétika szakosztály részére 40 000,- Ft támogatási keretet 
biztosítottunk. 
A korábbi évekkel ellentétben, a biliárd szakosztály részére támogatási összeg nem 
lett elkülönítve, mivel a bajnokság – nevezések hiányában – nem került kiírásra. 
A labdarúgó szakosztály a teljesítményt ösztönző támogatásból összesen 150 E Ft-ot 
tudott lehívni, ez a korábbi évhez képest jobb arány, de összességében még mindig 
lehetne javítani a teljesítményen. Így 2015-ben mindösszesen 410 E Ft támogatás 
került átutalásra az egyesület részére. 
 
Az önkormányzat az Ör. 7. §-a és a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklet alapján 1 712 360 Ft,- Ft, azaz Egymillió-
hétszáztizenkettőezer-háromszázhatvan forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosított (támogatási szerződés száma: EPL/118/5/2015.) az Eplényi 
Sportegyesületnek a TAO pályázattal megvalósuló füves sportpálya és szabadidőpark 
sportkerítéssel való bekerítéséhez, a projekt megvalósításához szükséges önerő 
biztosításaként. 
Az egyesület a céloknak megfelelően használta fel a támogatásokat. 
 
A támogatási szerződések 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, 2016. január 25. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (I. 27.) határozata 

 
az Eplény SE 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 
 
 
Eplény, 2016. január 27.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (I. 27.) határozatához 
 

Eplény SE 
2015. évi tevékenységéről beszámoló   

 
 

Labdarúgó szakosztály: 
 
A 2015/2016. évi Megye IV labdarúgó bajnokság az ismételt átszervezések miatt 12 
csapattal indult. A játékos keret az előző évhez képest alig változott, ami örömteli a 
folyamatosság biztosítása miatt.  
A nevezéshez továbbra is edzői papírral rendelkező edzőt kellett megnevezni. A 
játékosok mérkőzéseken való megjelenése sajnos ismét sok gondot okozott, ami 
elsősorban munkahelyi elfoglaltságra vezethető vissza.  
Évről évre beszámolóm részét képezte a játékosok hiánya. Ebben az évben azonban 
sikerült a peremartoni vonalon, a már itt lévő játékos mellé, további 3 főt igazolni, 
így négyen együtt nagyörömmel jönnek hozzánk. A gyulafirátótiakkal együtt, ők 
adják a csapat gerincét.  
A keretet egyben tartva, optimistán tekintünk a következő szezonok elé. Az előző 
évekhez képest ez a némileg összetartóbb társaság, és már mutatott némi fejlődést 
is. Helyezésben ez csupán annyit jelentett, hogy elmozdultunk az utóbbi néhány 
szezonra jellemző utolsó pozícióból. Megszerzett pontszámban viszont jelentett 
annyit, hogy az önkormányzati támogatást a tavaszi szezonban maximálisan ki tudtuk 
használni. Az őszi szezonban sajnos ismét gyengébben szerepeltünk pedig a csapat 
többre lehetne képes. A gyengébb szereplés az ellenfelek változásában is keresendő. 
Gyengébb csapatok nem neveztek. Helyettük magasabb osztályból utánpótlás 
hiányában ebbe az osztályba neveztek komoly játékerőt képviselő csapatok. 
 
A 2015-ös tavaszi szezon végén csapatépítő edzőmérkőzésre utaztunk a Zala megyei 
Bárszentmihályfára. Ezzel viszonozva az ő 2014-es eplényi látogatásukat.   
Kérem a képviselő-testületet, hogy eredményinket a fent leírtak tudatában is nézzék 
és örüljünk annak, hogy egyáltalán még van focicsapatunk, ami sok Eplénynél 
nagyobb településről már nem mondható el. 
Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy a működéshez szükséges minimális 
támogatást továbbra is biztosítsa.  
 
2015-ben a TAO pályázaton elnyert pénzből sikeresen megvalósult a pályabekerítése. 
A beruházással létrejött az Ámos-hegyi sport és szabadidő park, ami legtöbbünk nagy 
örömére beváltja a hozzáfűzött elvárásokat. 
A pályázati pénz elszámolása az MLSZ és az önkormányzat felé benyújtásra került.  
A kivitelező céggel szponzori szerződést kötöttünk Ennek fejében a jelenleg használt 
mezeinkre a cég logója került elhelyezésre. 
 
2015-től az adó 1%-ból befolyt összeggel is sikerül költségvetésünket kiegészíteni. 
Tavalyi évhez hasonlóan, az érdi székhelyű Ulbrich Kft. ismét támogatta 
egyesületünket.           
Ez alkalommal létesítményfejlesztésre biztosítottak jelentős összeget. Polgármester 
úrral egyeztetve, eszköztároló faházat vásároltunk, melyet a bekerített terület alsó 
sarkában kívánunk elhelyezni. A felállítását kora tavaszra tervezzük.   
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A hazai mérkőzések szünetében tartott tombolasorsolás továbbra is nagy 
népszerűségnek örvend. A díjat idén már a Pej Kiskocsma biztosítja 2 x 1000 Ft 
értékben.   
Az atlétika szakosztály is sikeresen szerepelt saját rendezvényein. 
A szakosztály tevékenységéről Tarné Jámbor Anita szakosztályvezető az alábbi 
beszámolót készítette: 
 
Atlétika szakosztály (Tarné Jámbor Anita): 
   
Az Eplényi Sportegyesület Atlétika szakosztálya 2012 tavaszán alakult meg. Jelenleg 
két tagot számlál: Tar Zoltán és Tarné Jámbor Anita. Hatodik éve indultunk 
különböző futóversenyeken, 5-21 km-es távokon. A 2012-es évben indultunk először 
Eplény színeiben. A 2015-ös évben a következő eredményeket értük el, versenyekre 
lebontva: 
 
 
verseny 

neve 

Stop Shop 

futás, 
Veszprém (6 

km) 

Panoráma 

futás, 
Tatabánya 

(13 km) 

VI. 

Pétfürdő – 
Öskü 

félmaraton 
(21 km) 

24. 

Sárkányi 
Őrület 

(21 km) 

Ászár 

(5 km) 

Esztergom 

félmaraton 
(21 km) 

Várpalota 

félmaraton 
(21 km) 

Tar 

Zoltán 

erről a 

versenyről 
nincs 

eredménylista 

6. 

helyezés 

 4. 

helyezés 

2. 

helyezés 

- 15. 

helyezés 

Tarné 
J. Anita 

 7. 
helyezés 

10. 
helyezés 

5. 
helyezés 

1. 
helyezés 

14. 
helyezés 

5. 
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 2015. évre nyújtott támogatást a jogszabályi előírásoknak és támogatási 
szerződésekben foglaltaknak megfelelőn használtuk fel (1. melléklet).  
  
Kérem a tisztelt képviselő-testületet beszámolóm elfogadására. 
 
 
Eplény, 2016. január 22. 
 
        Tisztelettel:  
 
          Matula Mihály 
             SE-elnöke 
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1. melléklet 

EPLÉNYI SE 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSA  

   

   

   Működési bevételek Előirányzat (E Ft) Teljesítés (E Ft) 

      

2014. évi pénzmaradvány  0,0 0,0 

Tagdíj 60,0 48,0 

Önkormányzati támogatás 560,0 410,0 

Egyéb szponzori bevétel 0,0 150,0 

Rendezvény bevétel 35,0 63,2 

SZJA 1%  40,0 90,7 

Összesen 695,0 761,9 

   

   Működési kiadások Előirányzat (E Ft) Teljesítés (E Ft) 

Utazási költség 300,0 331,8 

Készletbeszerzés 162,0 118,6 

Mészhidrát 8,0 6,4 

Mosatás 15,0 0,0 

MLSZ (nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítés, igazolás, 
játékengedély, játékvezetők) 100,0 53,8 

Atlétika szakosztály 40,0 40,0 

Egyéb  60,0 13,3 

OTP bankszámla kezelési ktg. 10,0 9,8 

Összesen 695,0 573,7 

   2015. évi pénzmaradvány   188,2 E Ft 

 
TAO pályázat elszámolása 

  

  

  Pályázati bevétel + önrész Ft 

TAO pályázati támogatás pálya bekerítéséhez  3 876 174 

Önrész biztosítása Eplény Községi Önkormányzat által  1 712 360 

Összesen 5 588 534 

  

  Megvalósítás költsége Ft 

Anyag és munkadíj (ATI-BAU 8414 Kft.) 5 161 156 

Tereprendezés (Hannich Attila) 427 378 

Összesen 5 588 534 

  

 
Ft 

Pénzmaradvány 0 

   
Eplény, 2016. január 22. 
         Matula Mihály  
           SE-elnöke 


