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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 2017. 
évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, 
„Társadalmi szervezetek támogatása” terhére, 560 000 Ft, azaz Ötszázhatvanezer 
forint vissza nem térítendő támogatási keretet biztosított (támogatási szerződés 
száma: EPL/116/10/2017.) a sportegyesület eszközbeszerzéseinek és működési 
feltételeinek biztosításához.  
 
A labdarúgó szakosztály részére a támogatási keretből 220 000 Ft alaptámogatás, 
150 000-150 000 Ft pedig, az I. és a II. bajnoki félévben, teljesítményt ösztönző 
támogatási keret volt. Az atlétika szakosztály részére 40 000 Ft támogatási keretet 
biztosítottunk. 
A labdarúgó szakosztály a teljesítményt ösztönző támogatásból összesen 50 E Ft-ot 
tudott lehívni. Az atlétika szakosztály évközben megszűnt, így csak az első félévi 
támogatást vették igénybe.  
Ezeknek megfelelően, 2017-ben mindösszesen 220 + 20 + 50 = 290 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, 2018. január 24. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (I. 31.) határozata 

 
az Eplény SE 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény SE 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 
 
 
 
Eplény, 2018. január 31.  
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (I. 31.) 
határozatához 
 

Eplény SE 
2017. évi tevékenységéről beszámoló   

 
Labdarúgó szakosztály:  
                                                                                                                                     
A 2017. 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 következményeképp a tavaszi szezont csak nagy nehézségek árán 
tudtuk befejezni. Pozitívum, hogy azért mindig megfelelő létszámmal ki tudtunk állni. 
A helyezésünk ennek megfelelően a már megszokott pozíció lett a tabellán.                                                                                                                             
 
Minden negatívum ellenére neveztünk 2017/18-as szezonra is remélve, hogy a 
játékosok nálunk képzelik el ezt a szezont is. Sajnos nem így történt. A két sérült 
játékos és még két fő jelezte visszavonulását. További hatan pedig bejelentették 
eligazolási szándékukat. A szezonközben lemorzsolódó fiúkat is figyelembe véve az 
előző évi játékoskeretből négyen maradtak az új szezon kezdése előtt három héttel. 
Gyakorlatilag nem volt csapatunk. 
 
Nehéz döntési kényszerbe kerültünk. Visszalépjünk a bajnokságtól, felvállalva azt, 
hogy talán soha többet nem lesz Eplényben focicsapat, vagy bármi áron, de tartsuk 
életben. Tisztában voltunk azzal, hogy újra szervezni sokkal nehezebb lenne, mint 
fenntartani.                   
Kötetlen beszélgetés keretében az elnökség úgy döntött, hogy ne adjuk fel. Kell egy 
csapat legyen az bármilyen gyenge is. Ez után először helyi fiúkat győztünk meg 
arról, hogy segítsenek életben maradni. Ezáltal a létszám nyolc főre duzzadt. 
Következő lépésként visszaédesgettünk két korábban lemorzsolódott játékost.  
A Naplóban megjelent írásunk hatására további ketten jöttek hozzánk. Ez után a már 
csatlakozott játékosok ismeretségi köréből további játékosok jöttek. A 
szezonkezdésre rendelkezésünkre álló három hét alatt így sikerült kialakítani, egy 
létszámban megfelelő keretet. Sajnos a játéktudásunk nem a legjobb. Tisztában 
voltunk azzal, hogy nem sok sikerélményünk lesz. De ismét lett csapatunk és el 
tudtuk kezdeni a szezont. A sikertelenséget viszont néhányan nem tudták feldolgozni. 
Azért az őszi szezont sportszerűen befejezték, de jelezték, hogy a tavasszal ne 
számítsunk rájuk.   
A gyengélkedésünk feltűnt az RTL Klub TV-nek, ezért ismét eljöttek hozzánk forgatni, 
de ezúttal csak rólunk szólt a műsor. A felvételt megtekintve örültünk neki, mert így 
a sportegyesületen keresztül mutatták meg az országnak településünket. Néhány 
negatív komment meg nem zavart minket. A műsor pozitív hozadéka, hogy hatására 
hatan jelezték a tavasztól jönnének hozzánk focizni. Leigazolásuk már folyamatban 
van. Valamint tíz perccel az adás után egy Pest megyei –, hozzánk hasonlóan „erős” 
– csapat jelezte, szívesen eljönnének egy edzőmérkőzésre. 
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Elnézést kérek a testülettől, hogy ilyen részletesen leírtam a tavalyi nyár történéseit, 
de ezt szükségesnek éreztem elmondani azért, hogy tudják milyen nehéz helyzetben 
voltunk és a gyenge szereplésünket ennek fényében értékeljék.  
Csak egyetlen példa. Az első tétmérkőzésünkön a pályára lépők gyakorlatilag nem 
tudták egymás nevét, de csak így tudtunk kiállni. 
 
Az esedékes bárszentmihályfai kirándulást, a fent leírtak miatt, le kellett mondanunk. 
 
Eszközfejlesztésként új időjárás álló kapuhálót vásároltunk. Ezeket állandó jelleggel 
fent hagyjuk a kapukon, hogy a szabadidőparkba látogató vendégek, igény szerint, 
használhassák.   
Az Ulbrich Kft. 2017-ben 50 000 Ft-tal támogatta egyesületünket, melyet célzottan 
labdavásárlásra kellett fordítanunk. Ez az összeg költségvetésünkben így nem 
szerepel.     
Az MLSZ Veszprém Megyei igazgatósága 2017-ben 10 db labdával támogatta a 
megyében működő labdarúgó csapatokat.  
Kérem a képviselő-testületet, hogy a csapat fennmaradása érdekében tett 
erőfeszítéseinket, a nem túl jó eredmények ellenére is, méltányolja és a működéshez 
szükséges minimális támogatást továbbra is biztosítsa. 
 2017-ben az SZJA 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 atlétika szakosztály évközben megszüntette a tevékenységét. 
 
Sajnálatos, hogy a biliárd után, az atlétika is csak néhány évet működött az egyesület 
keretein belül. 
 
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. 
 
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplény SE pénzügyi beszámolóját.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására. 
 
 
Eplény, 2018. január 24. 
        Tisztelettel:  
 
          Matula Mihály 
             SE-elnöke 
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1. melléklet  az Eplény SE 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz 
 

 

Működési bevételek Előirányzat ( e Ft) Teljesítés (e Ft)

Pénzmaradvány(2016) 80,0 Ft                 80,0 Ft             

Tagdij 60,0 Ft                 25,5 Ft             

Önkormányzati támogatás 560,0 Ft               290,0 Ft           

Rendezvény bevétel 35,0 Ft                 41,1 Ft             

SZJA 1 % 40,0 Ft                 51,8 Ft             

Összesen 775,0 Ft               488,4 Ft           

Működési kiadások Előirányzat ( e Ft) Teljesítés (e Ft)

Utazási költség 281,8 Ft               107,6 Ft           

Készletbeszerzés 333,2 Ft               111,2 Ft           

Mészhidrát 15,0 Ft                 10,1 Ft             

MLSZ (nevezési dij, tagdíj, pálya hitelesités,igazolás, játékengedély, játékvezetők) 100,0 Ft               79,2 Ft             

Puskás stadionból elhozott padok beszereléséhez fémszerkezet gyártása -  Ft                    80,0 Ft             

Egyéb * 30,0 Ft                 22,5 Ft             

OTP szla kezelési ktg. 15,0 Ft                 14,6 Ft             

Összesen 775,0 Ft               425,2 Ft           

* Egyéb (e Ft) : Nyomtavány 0,9 ; Csavar, tipli 0,8 ; Sportorvos 15 ; Reprezentáció 5,7 

Házipénztár 63,2 Ft             

Bankszámla 25,9 Ft             

Összesen 89,1 Ft             

EPLÉNYI SE 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 

2017.év pénzmaradvány


