
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/36/1/2016. 
 

 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2016. január 27-i  
ülésére  

 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

Előadó: Fiskál János polgármester 
    Magyar János egyesület elnöke 

Előterjesztés tartalma: határozat 

Szavazás módja: egyszerű többség 
          
 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:  
 Lőczi Árpád  
 csoportvezető 
 



 - 2 - 

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 tevékenységgel, amely egyben személyiségfejlesztő is, az 
előadások pedig a lakosság számára kulturális élményt nyújtanak, jelentősen 
hozzájárulnak a település fejlődéséhez, a megtartó képességének megőrzéséhez. 
Az egyesület rendszeres foglalkozásai hozzájárulnak a társadalmi és a kulturális 
fejlődéshez is, a közvetlen emberi kapcsolatok erősítéséhez. Az önkormányzat évről 
évre a programokhoz igazodva, erejéhez mérten, anyagilag is támogatta 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 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet alapján – 100 000,- Ft, azaz Százezer forint 
visszatérítendő támogatást biztosított (támogatási szerződés száma: 
EPL/118/7/2015.) az egyesület működési feltételeinek biztosításához, az 
alapszabályában foglalt célok megvalósításához, a helyi színjátszás támogatására. 
 
A Fortuna Színjátszó Egyesület az előző évi LEADER pályázatból beszerzett, a 
közösségi videózáshoz kapcsolódó eszközökkel, segíti az települési események 
rögzítését, azok dokumentálását.  
 
Az egyesület és az önkormányzat között több együttműködési megállapodás is 
érvényben van a pályázatok sikeres megvalósítása, illetve fenntartása érdekében. 
 
A tavalyi évben az egyesületben tisztújításra is sor került, a korábbi alapító elnök 
Takács Tímea Szegedre költözése miatt, akinek sokat köszönhetünk és a végzett 
munkájáért hálásak is vagyunk. Az újonnan megválasztott elnökkel Magyar Jánossal 
és az egyesülettel töretlenül jó a kapcsolat. Nagyon örülünk annak, hogy a tisztújítást 
követően az egyesület megőrizte motiváltságát és a karácsonyi ünnepségen egy 
remek előadással örvendeztették meg a közönséget.  
A munkájukat változatlanul mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg is támogatni 
fogjuk. 
 
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a Fortuna Színjátszó Egyesület 
beszámolóját.  
 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
 
Eplény, 2016. január 25. 
 
         Fiskál János 
          
 



 - 3 - 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

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

 
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület 
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 
 
 

Fortuna Színjátszó Egyesület 2015. évi beszámolója 

 
A 2015-ös évben betervezett programjainkat és célkitűzéseinket sikerült 

megvalósítani az elképzeléseinknek megfelelően. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
2015-ös évben elnyertük az Önkormányzat támogatását és bizalmát. Mindez arra 
ösztönzött bennünket, hogy színvonalasabb műsorokat készítsünk, minél több helyre 
eljussunk és vigyük Eplény hírnevét. A támogatásból rengeteg kelléket, anyagot 
tudtunk vásárolni, ami mind arra szolgált, hogy a produkcióinkat egy magasabb 
szintre emelje.  

 
A 2015-ös fellépéseink, versenyeink: 
 

2015. 06. 06. Eplény XXIII. Eplényi 
Gyermeknap  

Gyermekműsor 

2015. 08. 08. Eplény XIV. Eplényi 
Vigasságok 

Retro Musical  

2015. 11. 27. Eplény Nyugdíjas 
klubdélután 

Dalválogatás 

2015. 12. 18. Eplény Idősek karácsonya Kész Cirkusz 
Karácsonyi álom 

2015. 12. 20. Bakonynána Aranyvasárnap Karácsonyi álom 

 
Versenyek: 

   

2015. 10. 15-18. Veszprém Unifest 2015. 
Összművészeti 
Verseny 

Nagy Noémi 
ének 2. hely 
Négy Grácia 
tánc  különdíj 

2015. 12. 19. Budapest Hungarian Talent 
Show 

Magyar János 
ének különdíj 

 
 
Az évet Eplényben kezdtük a gyermeknapon, itt Magyar János egyesületünk 

egyik oszlopos tagja adott elő a gyermekeknek gyerekdalokból álló válogatást.  
Augusztusban tartottuk a szegedi Azték Színjátszó és Tánccsoporttal a közös egy 
hetes táborunkat. A tábor ideje alatt a résztvevők, színpadi mozgást, beszéd 
technikát, éneklést, táncot, szituációs játékokat tanultak. A tábor végén a XIV. 
Eplényi Vigasságokon került bemutatásra a táborban tanult Retro Musical című, 
Neoton Familia számokra épülő darabunk. Novemberben Magyar János az eplényi 
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Nyugdíjas Klubdélután egyik vendége volt, és néhány jó hangulatú dallal 
kedveskedett a résztvevőknek.  
Decemberben ismét kedveskedtünk az idősebb korosztálynak az eplényi Idősek 
Karácsonyán, ahol a Kész Cirkusz és a Karácsonyi Álom című bohózatot és darabot 
mutattuk be. Ebben a hónapban az aranyvasárnapot Bakonynánán töltöttük egy 
falusi karácsonyozáson, ahol a Karácsonyi álom című darabunkat mutattuk be a 
közönségnek. 
 
 A 2015-ös évben az egyesület elnöksége megújult. Takács Tímea leköszönt 
alapító elnök helyére Magyar Jánost választotta a tagság új elnöknek, Kovács 
Zoltánné az elnökhelyettes és Véber Andrea pedig elnökségi tag lett. Az új elnök a 
tisztség átvételét követően tagfelvételt hirdetett, és így már nemcsak eplényi, hanem 
környékbeli fiatalok is tagjai az egyesületnek. Más változtatások is történtek az 
egyesület életében az új elnökség révén, hiszem most már az itt megszerzett tudást 
és tapasztalatot szakmai zsűri előtt is megmutathatják, és ezzel, újabb 
sikerélménnyel gazdagodhatnak akár csapatban, akár szólóban. 
 

 A 2016-os évre is rengeteg az elképzelés és a terv, amiket szeretnénk 
megvalósítani. Bővíteni tervezzük az egyesület taglétszámát és még több fellépést 
szeretnénk vállalni. Szeretnénk még több fiatalt, gyermeket bevonni a 
közösségünkbe és mutatni egy olyan utat, ami járható és hasznos időtöltést nyújt 
számukra. Nemcsak, hogy művelődni tudnak, de a színpad által jobban nyitnak a 
külvilág felé, elhagyják szorongásaikat és félre teszik az otthoni problémákat. 
Köszönjük az Eplényi Gyermekekért Alapítványnak a segítséget, a hasznos 
tanácsokat, Pongrácz Józsefnének és Némethné Hóman Mónikának a jelmezek 
elkészítését és köszönjük Polgármester Úrnak a támogatását.  

 
A 2016-os év sem alakulhat másként, bízunk a fellépések sikerességében és az 

idei évben is garantáltan színpadra állunk. 
 

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 25. 
 

 
   Magyar János 

Fortuna Színjátszó Egyesület elnöke 
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1. melléklet 
 
 

FORTUNA SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET  2015. ÉVI BESZÁMOLÓ 

  
 

    

  Előző év Tárgy év 

  2014. év 2015. év 

Nyitó Pénzkészlet:     

Üzemeltetési számla 80 717 Ft 15 699 Ft 

Pénztár 30 889 Ft 30 220 Ft 

ÖSSZESEN: 111 606 Ft 45 919 Ft 

      

BEVÉTELEK:     

Kamat bevétel 61 Ft   

Támogatás ÖNKORMÁNYZAT   100 000 Ft 

MG. ÉS VID.FEJL. HIVATAL 995 040 Ft   

      

                   KIM IRÁNYÍTÓ SZERVEZET     

      

Tagdíj bevétel 22 000 Ft 6 000 Ft 

Egyéb előadás bevétele 40 000 Ft 70 000 Ft 

Tábor bevétel 35 140 Ft 94 000 Ft 

Önkorm. Kölcsön 995 040 Ft   

ÖSSZESEN: 2 087 281 Ft 270 000 Ft 

      

KIADÁSOK:     

Bankköltség 25 079 Ft 8 682 Ft 

Farsang     

Gyermeknap     

Posta     

Tombolatárgy     

Mikulás     

Húsvéti kiadás     

Beruházás 946 150 Ft   

Bérleti díj     

Hirdetés és reklám 8 890 Ft   

Utazási ktg 46 099 Ft 20 001 Ft 

Egyéb kiadások 69 710 Ft 187 930 Ft 

Egyéb igénybe vett szolg. Ktg 62 000 Ft 13 380 Ft 

Önkorm. Kölcsön visszafizezése 995 040 Ft   

ÖSSZESEN: 2 152 968 Ft 229 993 Ft 

      

BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG -65 687 Ft 40 007 Ft 
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 Záró Pénzkészlet:     

Üzemeltetési számla 15 699 Ft 0 Ft 

Pénztár 30 220 Ft 85 926 Ft 

ÖSSZESEN: 45 919 Ft 85 926 Ft 

      

ADOTT ÉVI EREDMÉNY  45 919 Ft 85 926 Ft 

   Eplény, 2016. január 25. 
  

   

 
    

 

Magyar János 
Fortuna Színjátszó Egyesület 

elnöke 

   

   Készítette: Szöllősiné Mátyás Anita (regisztrált mérlegképes könyvelő) MK193214 
  


