EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/23-1/2020.

Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. január 29-i
ülésére

Tárgy: Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Fiskál János polgármester
Magyar János egyesület elnöke
Előterjesztés tartalma: határozat
Szavazás módja: egyszerű többség
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:
Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

-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 rendeletre tekintettel – a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.
21.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, „Társadalmi szervezetek támogatása”
terhére, 150 000 Ft, azaz Százötvenezer forint visszatérítendő támogatást biztosított
(támogatási szerződés száma: EPL/130/11/2018.) az egyesület működési feltételeinek
biztosításához, az alapszabályában foglalt célok megvalósításához, a helyi színjátszás
támogatására.
A támogatás átutalását az önkormányzat megkísérelte, de az egyesület bankja
visszautalta a támogatási összeget, mint utóbb kiderült az egyesület, a tisztújítást
követően, a banknál a képviseleti jogosultság bejelentését nem rendezte el. Ez már
csak 2020-ban történt meg. Emiatt az egyesület csak a korábbi évekből még fel nem
használt támogatás elszámolására kötelezett.
A Fortuna Színjátszó Egyesület a korábbi években 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.
Nagyon örülünk annak, hogy az egyesület továbbra is motivált és a községi
rendezvényeken remek előadásokkal örvendeztették meg a közönséget.
A munkájukat változatlanul, mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg is, támogatni
javasolom, azzal a megjegyzéssel, hogy záros határidőn belül, a rendezetlen ügyeiket
– a további zavartalan működésük érdekében – rendbe kell tenniük.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a Fortuna Színjátszó Egyesület
beszámolóját.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2020. január 24.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (I. 29.) határozata
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal – elfogadja.
Eplény, 2020. január 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.
(I. 29.) határozatához
Fortuna Színjátszó Egyesület 2019. évi beszámolója
A 2019-es évben betervezett programjainkat és célkitűzéseinket sikerült megvalósítani
az elképzeléseinknek megfelelően.
A 2019-es fellépéseink:
2019-02-21 Veszprém, Hangvilla Foglalkozás

Műsor

2019-03-21 Veszprém, Hangvilla Foglalkozás

Műsor

2019-04-03 Veszprém, Hangvilla Foglalkozás

Műsor

2019-08-10 Eplény

XVIII. Eplényi Vigasságok Musical műsor

2019-08-17 Bakonynána

Gombócfesztivál

Könnyűzenei műsor

2019-12-16 Eplény

Idősek Karácsonya

Karácsonyi műsor

A 2020-as évre is számos az elképzelés, és a terv, amiket szeretnénk megvalósítani.
2020-ban az egyesület évfordulót ünnepel, melyre egy nagyszabású fellépést
szeretnénk szervezni Eplénybe. Bővíteni szeretnénk a csapat létszámot, és még több
fellépést 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.
A 2020-as év sem alakulhat másként, bízunk a fellépések sikerességében, és az idei
évben is garantáltan színpadra állunk.
A korábbi évekről, 2019. évre átvitt támogatást a jogszabályi előírásoknak és
támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelőn használtuk fel.
A támogatási szerződés alapján, az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van a
támogató felé, a tárgy évet követő január 31-ig.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására.
Eplény, 2020. január 24.
Magyar János s.k.
Fortuna Színjátszó Egyesület elnöke

