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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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 
21.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, „Társadalmi szervezetek támogatása” 
terhére, 150 000 Ft, azaz Százötvenezer forint visszatérítendő támogatást biztosított 
(támogatási szerződés száma: EPL/103/8/2018.) az egyesület működési feltételeinek 
biztosításához, az alapszabályában foglalt célok megvalósításához, a helyi színjátszás 
támogatására. 
 
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. 
 
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a Fortuna Színjátszó Egyesület 
beszámolóját.  
 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
 
Eplény, 2019. január 25. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (I. 30.) határozata 

 
a Fortuna Színjátszó Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna Színjátszó Egyesület 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
 
 
Eplény, 2019. január 30.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (I. 30.) határozatához 
 
 

Fortuna Színjátszó Egyesület 2018. évi beszámolója 
 
 
A 2018-as évben betervezett programjainkat és célkitűzéseinket sikerült 
megvalósítani az elképzeléseinknek megfelelően. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
2018-as évben is elnyertük az Önkormányzat támogatását és bizalmát. Mindez arra 
ösztönzött bennünket, hogy színvonalasabb műsorokat készítsünk, és minél több 
helyre eljussunk, és vigyük Eplény hírnevét. A támogatásból rengeteg kelléket, 
anyagot tudtunk vásárolni, ami mind arra szolgált, hogy a produkcióinkat egy 
magasabb szintre emelje.  
 
Egy előadást kiemelnék, mely 2018. június 8-án 19:00-kor volt látható a Hangvilla, 
színháztermében. Az Engedjük el! című produkciónk végre megmutathatta magát 
egy igazi színházban, melyre szerencsére szép számmal eljöttek a nézők. Nagyon 
büszke vagyok a csapatomra, mert sikerült egy olyan mércét megütni ezzel, mely 
színjátszó egyesületek viszonylatában nagyon magas. 
 

2018-05-20 Kádárta Gyermeknap  Gyermekműsor 

2018-06-08 Veszprém, Hangvilla Színházi előadás Engedjük el! 

2018-08-11 Eplény Falunap Pop-jazz műsor 

2018-12-14 Eplény Idősek karácsonya Pop-jazz műsor 

2018-12-20 Veszprém, Hangvilla 

étterem 

Céges rendezvény Musical műsor 

 

Versenyek: 

   

2018. 11. 10-16. Veszprém IV. Unifest 2018. 

Összművészeti 

Verseny 

Guzmits Gabriella 

ének, bronz minősítés 

 
 
        A 2019-as évre is rengeteg az elképzelés, és a terv, amiket szeretnénk 
megvalósítani. 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 
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szorongásaikat, és félre teszik az otthoni problémákat.  
 
Köszönjük az Eplényi Gyermekekért Alapítványnak a segítséget, a hasznos 
tanácsokat, a Pannon Várszínháznak azt első nagyszínházi bemutatónkat, Gavula R. 
M. Viviennek és Némethné Hóman Mónikának a jelmezek elkészítését, és köszönjük 
Polgármester Úrnak a támogatását.  
 
A 2019-as év sem alakulhat másként, bízunk a fellépések sikerességében, és az idei 
évben is garantáltan színpadra állunk. 
 
A 2018. évre nyújtott támogatást a jogszabályi előírásoknak és támogatási 
szerződésekben foglaltaknak megfelelőn használtuk fel (1. melléklet). 
 
  
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására. 

 
 

Eplény, 2019. január 25. 
 

 
   Magyar János 

Fortuna Színjátszó Egyesület elnöke 
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1. melléklet a Fortuna Színjátszó Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóhoz 
 

 
 

Előző év Tárgy év

2017. év 2018. év

Nyitó Pénzkészlet:

Üzemeltetési számla 0 Ft -10 180 Ft

Pénztár 85 926 Ft 596 141 Ft

ÖSSZESEN: 85 926 Ft 585 961 Ft

BEVÉTELEK:

Kamat bevétel 0 Ft

Támogatás ÖNKORMÁNYZAT 150 000 Ft

Tagdíj bevétel 38 000 Ft 30 000 Ft

Egyéb előadás bevétele 157 000 Ft 415 000 Ft

Tábor bevétel 161 000 Ft

Önkorm. Kölcsön

ÖSSZESEN: 506 000 Ft 445 000 Ft

KIADÁSOK:

Bankköltség 12 310 Ft

Beruházás

Bérleti díj

Hirdetés és reklám

Utazási ktg

Egyéb kiadások 239 674 Ft 117 892 Ft

Egyéb igénybe vett szolg. Ktg 2 000 Ft 9 729 Ft

Késedelmi kamat 370 Ft

ÖSSZESEN: 254 354 Ft 127 621 Ft

BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG 251 646 Ft 317 379 Ft

 Záró Pénzkészlet:

Üzemeltetési számla OTP -10 180 Ft -10 180 Ft

BUDAPEST BANK 0 Ft

0 Ft

Pénztár 596 141 Ft 913 520 Ft

ÖSSZESEN: 585 961 Ft 903 340 Ft

ADOTT ÉVI EREDMÉNY 337 572 Ft 903 340 Ft

Készítette: Szöllősiné Mátyás Anita (regisztrált mérlegképes könyvelő) MK193214

Eplény, 2019. január 29.

FORTUNA SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET  2018. ÉVI BESZÁMOLÓ


