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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Eplényi Komédiás Egylet (rövidített neve: EKE) civil társadalmi csoportként 21 éve, 
bejegyzett egyesületként pedig 18 éve működik. Az amatőr színjátszás keretében, 
gyakran saját bohózatokkal és komédiákkal szórakoztatták a közönséget. Az egyesület 
eredetileg a felnőtt, az idősebb korosztályt célozta meg, mind a darabválasztással, 
mind a szereplők korára tekintettel. Természetesen a fiatalabb nemzedék számára is 
élvezhető és élményt nyújtó tevékenységük eredménye az lett, hogy a fiatalokat is 
érdeklődővé tették. Így a fiatalok is, időnként jelentős számban képviseltették magukat 
a darabjainkban. A helyi amatőr színjátszást népszerűsítik, felléptek már helyi, 
kistérségi és azon átnyúló településeken is. Korábban részt vettek amatőr színjátszó 
fesztiválokon és együttműködnek más szervezetekkel.  
Sajnos az utóbbi években alábbhagyott a lelkesedésük a tekintetben, hogy önálló 
darabbal nem készültek. A tagjaik azonban aktív részesei a közösségünknek egyéb 
rendezvények alkalmával. 
 
Az EKE 2012-ben, „Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez 
kapcsolódó eszközök beszerzése” LEADER pályázaton, közel 1 millió forintot nyert 
támogatást komplex hangosító rendszer beszerzéséhez, amely a település 
rendezvényeinek színvonalasabb lebonyolítását segíti, illetve szolgálja azóta is. Ezeket 
a hangtechnikai eszközöket időközben az önkormányzat, saját erőből, jelentős 
mértékben kiegészítette és tovább fejlesztette. 
 
Az EKE 2019-ben anyagi támogatást nem kért és nem is részesült költségvetési 
támogatásban, így beszámolási kötelezettsége nincsen, de a korábbi évekhez 
hasonlóan, minden civil szervezet számára biztosítjuk a tájékoztatás lehetőségét.  
 
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplényi Komédiás Egylet 
tájékoztatóját. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt tájékoztató megtárgyalására. 
 
 
Eplény, 2020. január 27. 
 
 
         Fiskál János 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

EKE Eplényi Komédiás Egylet 
8413 Eplény, Veszprémi utca 68. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 
Fiskál János Polgármester úr  
 
HELYBEN 
 
Tárgy: tájékoztató az EKE 2019. évéről 
  
 
Az EKE 2019. évi tevékenységéről az alábbiakban tudom a képviselő-testületet és a 
polgármester urat tájékoztatni: 
 
1. Rendezvények: 
 
2019. évben önálló rendezvényt nem tartottunk. 
 
2. Pénzügyi helyzet:  
 
Bevétel és kiadás nem keletkezett, kivétel a bankszámla fenntartás költségei, az erre 
befizetett 15000 Ft, így záró pénzeszközeink a következők: 
 
     nyitó  záró 
Bank:                  0  8 571,- Ft 
Pénztár:        27 445,- Ft 12.445,- Ft 
 
3. Együttműködés: 
 
2019-ben is személyesen részt vettünk a különböző falubeli rendezvények 
lebonyolításában, a pályázati eszközök közös használatát továbbra is biztosítjuk az 
egész közösség számára. 
 
Eddigi segítségüket mind Önöknek, mind kis településünk többi civil szervezetének ez 
úton is megköszönjük. 
 
Eplény, 2020.01.27. 
 

Tisztelettel: 
Ifj. Pisztel Miklós s.k. 
    EKE elnök 
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