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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 2018.
évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklet,
„Társadalmi szervezetek támogatása” terhére, 560 000 Ft, azaz Ötszázhatvanezer
forint vissza nem térítendő támogatási keretet biztosított (támogatási szerződés
száma: EPL/103/9/2018.) a sportegyesület eszközbeszerzéseinek és működési
feltételeinek biztosításához.
A labdarúgó szakosztály részére a támogatási keretből 260 000 Ft alaptámogatás,
150 000-150 000 Ft pedig, az I. és a II. bajnoki félévben, teljesítményt ösztönző
támogatási keret volt.
A labdarúgó szakosztály a teljesítményt ösztönző támogatást nem tudott lehívni. Ennek
megfelelően, 2018-ban mindösszesen 260 E Ft támogatás került átutalásra az
egyesület részére.
Az egyesület a céloknak megfelelően használta fel a támogatásokat.
A támogatási szerződés alapján, az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van a
támogató felé, a tárgy évet követő január 31-ig.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplény SE beszámolóját.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2019. január 24.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (I. 30.) határozata
az Eplény SE 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja.

Eplény, 2019. január 30.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (I. 30.)
határozatához
Eplény SE
2018. évi tevékenységéről beszámoló
Labdarúgó szakosztály:
A 2018. évi tavaszi szezonnak az őszi játékos keretre építve nagy reményekkel vágtunk
neki. A játékosok mérkőzéseken való megjelenése az első tavaszi fordulókban
megfelelő volt. Ez a kedvező kép azonban a szezon közepe felé kezdett megváltozni.
Két súlyos sérülés és a sérült játékos hiánya megmutatkozott az amúgy sem acélos
játékunkban. Ez viszont további, elsősorban morális problémákat idézett elő, melynek
következménye az lett, hogy a tavaszi szezont csak nagy nehézségek árán tudtuk
befejezni. Pozitívum, hogy azért mindig megfelelő létszámmal ki tudtunk állni és a
nehézségek ellenére sikerült életben tartani a csapatot.
A helyezésünk ennek megfelelően a már megszokott pozíció lett a tabellán.
Minden negatívum ellenére neveztünk 2018/19-es szezonra is remélve, hogy a
játékosok nálunk képzelik el ezt a szezont is. Sajnos nem így történt. Szerencsére az
előző szezon csapatának gerincét sikerült egyben tartani és melléjük igazolni ismét új
játékosokat. Pozitívum az előző évekhez képest, hogy most az új fiúk kerestek meg
bennünket a hozzánk igazolási szándékkal.
Tudtuk, hogy ismét nehéz szezon elé nézünk, de kell, hogy egy csapat legyen, az
bármilyen gyenge is. Sajnos a játéktudásunk ismét nem a legjobb. Tisztában voltunk
azzal is, hogy nem sok sikerélményünk lesz. De ismét lett csapatunk és el tudtuk
kezdeni a szezont. Az új összetételű keretből az ősszel jó szellemiségű közösség
formálódott. A mérkőzések hangulata a vereségek ellenére is gyökeresen megváltozott
az előző évihez képest. Az összetartást megerősítendő jól sikerült szezonzáró vacsorát
rendeztünk. Ez eddig nem volt jellemző a közösségünkre, mert nem volt rá igény.
Az Ulbrich Kft. 2018-ban 70 000 Ft-tal támogatta egyesületünket, melyet célzottan
manuális eredményjelző tábla készítésére kellett fordítanunk. A tábla kihelyezésére a
tavaszi szezon kezdetéig sor kerül. Ez az összeg költségvetésünkben nem szerepel.
Kérem a képviselő-testületet, hogy erőfeszítéseinket a csapat működtetésére, a nem
túl jó eredmények ellenére is méltányolják, és a működéshez szükséges minimális
támogatást továbbra is biztosítsák.
2018-ban az adó 1%-ból befolyt összeggel is sikerül költségvetésünket kiegészíteni.
A hazai mérkőzések szünetében tartott tombolasorsolás továbbra is nagy
népszerűségnek örvend. A díjat továbbra is a Pej kocsma biztosítja 2 x 1000 Ft
értékben.
Az egyesület a céloknak megfelelően használta fel a támogatásokat.
A támogatási szerződések 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, 2019. január 24.
Tisztelettel:
Matula Mihály
SE-elnöke
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1. melléklet az Eplény SE 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz
EPLÉNYI SE 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Működési bevételek

Előirányzat Teljesítés
(E Ft)
(E Ft)

Pénzmaradvány (2017)

80,0 Ft

89,1 Ft

Tagdíj

45,0 Ft

43,5 Ft

560,0 Ft

260,0 Ft

Rendezvény bevétel

30,0 Ft

27,6 Ft

SZJA 1%

40,0 Ft

58,6 Ft

755,0 Ft

478,8 Ft

Önkormányzati támogatás

Összesen

Működési kiadások

Előirányzat Teljesítés
(E Ft)
(E Ft)

Utazási költség

260,0 Ft

158,4 Ft

Készletbeszerzés

290,0 Ft

112,7 Ft

15,0 Ft

7,6 Ft

100,0 Ft

83,8 Ft

Egyéb *

70,0 Ft

66,1 Ft

OTP szla kezelési ktg.

20,0 Ft

16,4 Ft

755,0 Ft

445,0 Ft

Mészhidrát
MLSZ (nevezési dij, tagdíj, pálya hitelesités,igazolás, játékengedély,
játékvezetők)

Összesen

* Egyéb (e Ft) : Sportorvos 11 ; Koszorú: 4 ; Drótkötél : 3,5 ; Reprezentáció
47,5
E Ft-ban

2018.év pénzmaradvány

Házipénztár

33,8 Ft

Bankszámla

1,1 Ft

Összesen

34,9 Ft

