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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, bár az eredményeket tekintve, az elmúlt két évben a
becsületes részvételen kívül, a labdarúgók teljesítményére nem lehet büszke az
egyesület, így a település sem.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében
szereplő „Társadalmi szervezetek támogatása (I20)” terhére – 510 000,- Ft vissza
nem térítendő támogatás keretet biztosított a sportegyesület eszközbeszerzéseinek
és működési feltételeinek biztosításához (kivéve reprezentáció), amelyből 400 000,Ft a labdarúgó szakosztály, 80 000,- Ft a biliárd szakosztály és 30 000,- Ft az atlétika
szakosztály támogatás kerete volt.
A támogatási keretből a biliárd szakosztály támogatási összege nem került
átutalásra, mivel a bajnokság, nevezések hiányában, nem került kiírásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. § 51. §-ai határozzák meg a költségvetési támogatásokra vonatkozó általános
szabályokat.
Az Áht. 53. §-a alapján a kedvezményezettnek beszámolási kötelezettsége van a
támogató felé a tárgy évet követő január 31-ig.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplény SE beszámolóját. A
támogatási összeg felhasználására vonatkozó számlák hiteles másolatait az egyesület
már átadta.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2014. január 29.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (…….) határozata
az Eplény SE 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja azzal, hogy 2014. évben nyújtandó költségvetési támogatás igénybevételét
a labdarúgó szakosztály esetében, a jobb eredményre való ösztönzés érdekében, a
támogatási szerződésben, teljesítményhez fogja kötni.
Eplény, 2014. január 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi
…/2014.(…….) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Eplény SE
2013. évi tevékenységéről beszámoló
Labdarúgó szakosztály:
A 2013/2014. évi Megye IV labdarúgó bajnokság, az ismételt átszervezések miatt,
14 csapattal indult. A játékoskeret vidéki tagjai ismét kicserélődtek. 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. Azonban sok olyan játékos is akad, aki
jó képességű erősítés lenne a csapatnak, ha megjellene a mérkőzéseken, de nekik
csak addig volt fontos az Eplény SE amíg leigazoltuk őket. Sajnos nekik fontosabb
volt búcsúba, kézilabda vagy első osztályú focimérkőzésre menni, mint az adott
szavát megtartva eljönni a csapata meccsére. Ez a tendencia tulajdonképpen már
több éve fenn áll. Évről évre beszámolóm részét képezi a játékosok hiánya. Sajnos
mi csak az utcáról tudunk igazolni olyan embereket, akiről tudjuk, hogy valamikor
focizott. Megkeressük, beszélünk vele, ő megígéri, hogy számíthatunk rá,
leigazoljuk, aztán ígéretével ellentétben csak akkor jön el, ha nincs más dolga, vagy
nem esik az eső. Több éve minden szezon előtt így járunk. Optimistán benevezünk
a bajnokságba, mert sikerült ismét összehozni egy 20-22 fős keretet,
edzőmérkőzéseket játszunk, hogy összeszokjunk, aztán a bajnokság 3-4 fordulójától
szépen elfogyunk a fentebb leírtak miatt. Marad az a 7-8 fő, akinek fontos a csapat,
fontos, hogy vasárnap a felvegye a csapat mezét és megpróbáljon legjobb tudása
szerint játszani. Ehhez a 7-8 főhöz esik be hetente mindig más és más attól
függően, hogy éppen kinek van kedve eljönni. Nem volt két olyan mérkőzés,
amikor ugyanaz a csapat szerepelt volna. Sajnos az ilyen hozzáállás miatt a
összeszokottság a tudatos játék csekély jeleit sem lehet felfedezni játékunkon. Az
eredményeink önmagukért beszélnek. Tavalyi beszámolómban azt írtam „örömmel
jönnek hozzánk, ez idén 2-3 főtől eltekintve már nem jellemző. Tudomásul kell
vennünk, hogy Eplénybe nem divat igazolni olyan játékosoknak, akik minőséget is
képviselnek, nem csak létszámot növelnek. Nem tudunk vetekedni olyan Megye IVes csapatokkal, akik ilyen-olyan juttatásokkal honorálják, ha valaki hozzájuk igazol.
Érdemes megnézni az ellenfeleink átigazolásait több évre visszamenőleg azért, hogy
lássuk milyen tudású játékosok igazolnak Megye IV-be ellenfélnek.
Kérem a testületet, hogy eredményinket a fent leírtak tudatában is nézzék és
örüljünk annak, hogy egyáltalán még van focicsapatunk, ami sok Eplénynél
nagyobb településről nem mondható el.
Ezért kérem a testületet, hogy a működéshez szükséges minimális támogatást egyéb
szponzor hiányában továbbra is biztosítsa.
A csapat szerepeltetése a bajnokságban egyik legfontosabb elvárása a TAO
pályázaton elnyert közel négy millió forintnak.
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Idézet a pályázati szövegből:
– a támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig üzembe helyezem
– a megvalósuló felújítást legalább 5 évig eredeti rendeltetésének
megfelelően hasznosítom
Ez a két mondat számomra azt jelenti, hogy a megvalósulás idejétől függően 6-9
évig működtetni kell a csapatot.
Amennyiben nem valósul meg a beruházás négy éven belül, akkor az elnyert
összeget a jegybanki alapkamattal növelve vissza kell fizetni. Ezért kérjük a
testületet, hogy a megvalósuláshoz szükséges önrészt mielőbb biztosítani
szíveskedjen ez által rövidítve a csapat fenntartásának idejét hat évre. Illetve
foglaljon állást, hogy kívánja-e finanszírozni a gyenge szereplés ellenére a működést
akár kilenc évig azért, hogy a pálya bekerítése megvalósulhasson, értéket teremtve
ezzel a falu minden lakósa számára. Amennyiben a hosszú távú finanszírozást nem
támogatják, a gyenge eredmények miatt illetve a beruházáshoz szükséges önrészt
nem tudják biztosítani a lehető leghamarabb, akkor javaslom, hogy az elnyert
pályázati pénzt ne vegyük igénybe. Ebben az esetben a folyó bajnokságot a
nehézségek ellenére tisztességesen befejezzük, de a továbbiakban nem indulunk
szervezett bajnokságban.
A tavaszi szezonra mindentől függetlenül szeretnénk néhány edzőmérkőzéssel
felkészülni.
A hazai mérkőzések szünetében tartott tombolasorsolás továbbra is nagy
népszerűségnek örvend. A díjat idén már csak Éva kiskocsmája biztosítja.
A biliárd és az atlétika szakosztály is sikeresen szerepelt saját rendezvényein.
A két szakosztály tevékenységéről Bogár Tamás és Tarné Jámbor Anita
szakosztályvezetők az alábbi beszámolót készítették:
Atlétika szakosztály (Tarné Jámbor Anita):
Atlétika
Az Eplényi Sportegyesület Atlétika szakosztálya 2012 tavaszán alakult meg.
Jelenleg két tagot számlál: Tar Zoltán és Tarné Jámbor Anita.
Negyedik éve indulunk különböző futóversenyeken, 5-21km-es távokon. A 2012-es
évben indultunk először Eplény színeiben. A 2013-as évben a következő
eredményeket értük el, versenyekre lebontva:
verseny
neve
Tar
Zoltán

Tarné J.
Anita

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

12. DecathlonBühl
félmaraton,
Győr (21 km)
8. helyezés

IV. Pétfürdő
– Öskü
félmaraton
(21km)
5. helyezés

22. Sárkányi
Őrület
(21km)

Bakonyalja
félmaraton
(5km)

Esztergom
félmaraton
(10,5 km)

Várpalota
félmaraton
(21 km)

3. helyezés

2. helyezés

-

9. helyezés

7. helyezés

2. helyezés

4. helyezés

1. helyezés

erről a
versenyről
nincs
eredményli
sta
-

Bagolyvár
Bakony
Félmaraton
(21 km)
12. helyezés

12. helyezés
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Az elmúlt évben 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.
Biliárd szakosztály (Bogár Tamás):
A biliárd szakosztály 2013-ban nem indult a megszokott bajnokságában mivel a
lehetséges ellenfelek anyagi gondok miatt nem neveztek. Két csapattal nem lehet
bajnokságot rendezni. Ezen ok miatt az elfogadott anyagi támogatást a szakosztály
nem vette igénybe. A szakosztály fenntartása érdekében két alkalommal szerveztek
tömegsport jellegű versenyt melyeken 10-15 fő Eplényi lakos vett részt önköltséges
megrendezéssel.
Egyéb tevékenységek:
Továbbra is segítjük az önkormányzat és az alapítvány által szervezett rendezvények
lebonyolítását. Sajnos az alapítvány továbbra sem igényli a segítségünket.
A 2013. évre nyújtott támogatást az előírásoknak és követelményeknek megfelelőn
használtuk fel.
Javaslat: Az atlétika szakosztály működését a labdarúgó szakosztály terhére tudtuk
csekély mértékben támogatni az elmúlt két évben. Mivel a biliárd szakosztály
jelenleg nem játszik szervezett bajnokságban költsége nem keletkezik. Ezáltal a
részére jóváhagyott évi 2x 40 000 Ft-ot nem veszi igénybe, ezért kérem a testületet,
hogy ebből a jóváhagyott összegből 1x 40 000 Ft-t az atlétika szakosztály
labdarúgástól független összegként támogatásként megkapjon az első negyedévben.
Köszönjük az önkormányzat mindentéren nyújtott támogatását.
A 2013. évi pénzügyi beszámolót az 1. melléklet tartalmazza, a 2014. évi
költségvetési tervezetet pedig a 2. melléklet.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet beszámolónk elfogadására.
Eplény, 2014-01-12.
Tisztelettel:
Matula Mihály
SE-elnöke
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1. melléklet
EPLÉNY SE 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
BEVÉTEL
Előirányzat Teljesítés
(e Ft)
(e Ft)
Pénzmaradvány (2012)
Tagdíj
Önkormányzati támogatás
ebből: labdarúgó szakosztály
biliárd szakosztály
atlétika szakosztály
Rendezvény bevétel

Összesen

36,0
60,0
510,0
400,0
80,0
30,0
40,0

36,3
0,0
430,0
400,0
0,0
30,0
39,8

10,0
240,0
50,0
7,0
50,0

0,0
239,5
45,9
7,7
34,0

140,0
0,0
80,0
30,0
20,0
19,0

69,5
20,4
0,0
30,0
11,1
23,5

646,0

506,1

KIADÁS
Játékvezetők
Utazási költség
Készletbeszerzés
Mészhidrát
Mosatás
MLSZ (nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítés, igazolás,
játékengedély, játékvezetők)
TAO pályázattal kapcsolatos kiadás (MLSZ)
Biliárd szakosztály
Atlétika szakosztály
Egyéb *
OTP szla kezelési ktg.

Összesen

2013.év végi pénzmaradvány
* Egyéb részletezése:
Közjegyző
Mosószer
Nyomtatvány
Bojler alkatrész

646,0

481,6

24,5
3,0
3,7
0,7
3,7
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2. melléklet
EPLÉNY SE 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTEL
Előirányzat
(e Ft)
Pénzmaradvány (2013)
Tagdíj
Önkormányzati támogatás
ebből: labdarúgó szakosztály
atlétika szakosztály
Rendezvény bevétel

Összesen

24,5
60,0
420,0
380,0
40,0
40,0

544,5

KIADÁS
Utazási költség
Készletbeszerzés
Mészhidrát
Mosatás
MLSZ (nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítés, igazolás, játékengedély,
játékvezetők)
Atlétika szakosztály
Egyéb
Pendrive (MLSZ)
OTP szla kezelési ktg.

Összesen

294,0
20,0
8,0
40,0
80,0
40,0
15,0
22,5
25,0

544,5

