EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/12-1/2021.

Tájékoztatás
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Tárgy: Beszámoló Eplény SE 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Fiskál János polgármester

Tájékoztatás tartalma: határozati javaslat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat
figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a döntést a polgármester hozhatja meg.
Törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető,
jegyzői főtanácsadó
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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 tekintettel – a 2020.
évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet,
„Társadalmi szervezetek támogatása” terhére, 560 000 Ft, azaz Ötszázhatvanezer
forint vissza nem térítendő támogatási keretet biztosított (támogatási szerződés
száma: EPL/102/5/2020.) a sportegyesület eszközbeszerzéseinek és működési
feltételeinek biztosításához.
Ennek megfelelően, tavaly 560 E Ft támogatás került átutalásra az egyesület részére.
Az egyesület, a beszámolója alapján, a céloknak megfelelően használta fel a
támogatásokat.
A támogatási szerződésnek megfelelően, az egyesületnek elszámolási kötelezettsége
van a támogató felé, a tárgy évet követő január 31-ig.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplény SE beszámolóját.
Az egyesület ez évre vonatkozó támogatásáról, az Eplény SE beszámolójában
hivatkozott 2021. évi költségvetésének és tervezett programjainak az ismeretében tud
majd a képviselő-testület a későbbiekben dönteni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott
döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.
Eplény, 2020. január 25.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (I. 27.) határozata
az Eplény SE 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja.
Eplény, 2021. január 27.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (I. 27.)
határozatához
Eplény SE
2020. évi tevékenységéről beszámoló
Labdarúgó szakosztály:
A 2020. évi beszámolóban az ismert Covid-19 járvány miatt sajnos nem sok eseményről
tudunk tájékoztatást adni.
A 2019/20. évi bajnokság tavaszi szezonjából a járvány miatt csupán az első mérkőzés
került megrendezésre. A továbbiakban a hatályos jogszabályok miatt az amatőr
bajnokságokat felfüggesztette az MLSZ. A felfüggesztés miatt a tavasz folyamán
érdemi tevékenységet nem tudtunk folytatni.
A korlátozások feloldása után a 2020/21. évi szezonra ismét beneveztünk, bízva az
előző évi játékoskeret szereplésében. Sajnos a nevezési határidő lejárta után a csapat
gerincét adó vidéki játékosok bejelentették, hogy újra indul Várpalotán a Megye III-as
csapat, ezért vissza akarnak igazolni anyaegyesületükbe. Az amatőr átigazolási
szabályok miatt nem lehetett megakadályozni a 12 fő távozását. Ezenkívül 5 fő olyan
játékos is eligazolt, akik az előző években voltak nálunk, de az aktuális évben nem
szerepeltek csapatunkban. Ők az újra induló Litéri csapatba igazoltak. Ezen tények
miatt a csapatunknak 5 fő bevethető játékosa maradt, ezért a 2020/21. évi
bajnokságból visszalépni kényszerültünk. Ezután a maradék 5 játékosból, a
játéklehetőség miatt, négyen az olaszfalui csapatba igazoltak, mivel ők is
létszámgondokkal küzdöttek.
Az önkormányzati támogatást a 2020. évre megkaptuk, azonban a fent leírtak miatt
kiadásaink nem keletkeztek.
Polgármester úrral egyeztetve, önkormányzati segítséggel, a támogatásból
sportlétesítmény fejlesztést hajtottunk végre, melynek keretén belül elkészítettük a
kapuk mögé a labdafogóháló vasszerkezetét, felszereltük a hálókat valamint a pályát
határoló drótkötél korlát oszlopai is helyre lettek állítva.
A 2020. évben egyéb tevékenységünk nem volt.
A jövőre nézve szeretném tájékoztatni a testületet, hogy az Eplényi SE labdarúgó
csapata minden bizonnyal hosszútávon nem fog tudni újra nevezni szervezett
bajnokságba. Sajnos nincs hova fordulni játékosért.
Ennek tudatában kérem a 2021. évre benyújtandó költségvetésünket mérlegelni és
elfogadni.
2020-ban az adó 1%-ból befolyt összeggel is sikerül költségvetésünket kiegészíteni.
Az egyesület a céloknak megfelelően használta fel a támogatást.
A támogatási szerződés alapján, az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van a
támogató felé, a tárgy évet követő január 31-ig, amelyet teljesítünk.
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Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplény SE pénzügyi beszámolóját.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására.
Eplény, 2021. január 20.
Tisztelettel:
Matula Mihály s.k.
SE-elnöke
1. melléklet az Eplény SE 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz

