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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzati Képviselő-testülete 1993-ban alapította az 
Eplényi Gyermekekért Alapítványt, amelyet Veszprém Megyei Bíróság 
Pk.60223/1993/39. számú jogerős végzéssel 545 nyilvántartási számon bejegyzett. 
Az alapítvány azóta folytatja áldásos tevékenységét az alapító okiratban 
megfogalmazott célok érdekében. 
Az önkormányzat évről évre a programokhoz igazodva, erejéhez mérten, anyagilag 
is támogatja a működését. 
Az alapítvány és az önkormányzat között több együttműködési megállapodás is 
érvényben van a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. § - 
51. §-ai határozzák meg a költségvetési támogatásokra vonatkozó általános 
szabályokat.  
Az Áht. 53. §-a alapján a kedvezményezettnek beszámolási kötelezettsége van a 
támogató felé a tárgy évet követő január 31-ig. 
 
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Eplényi Gyermekekért Alapítvány 
beszámolóját. 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
 
Eplény, 2014. január 29. 
 
         Fiskál János 
         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…/2014. (…….) határozata 
 

az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Eplényi Gyermekekért 
Alapítvány” 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja.  
 
 
Eplény, 2014. január 29.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014.(…….) határozatához 
 

Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány beszámolója a 2013-as évről 
 
Az Alapítvány a 2013-as évben is megtartotta azokat a rendezvényeit, amit immár 
22 éve élvezhetnek az itt lakók, és a környékbeli falvakból ide érkező gyerekek. 
Nagy segítséget kapunk ahhoz a törekvésünkhöz az IKSZT-től és az 
Önkormányzattól, hogy minél tartalmasabban tölthessék el szabadidejüket az itt élő 
fiatalok. Nagyon gazdag programajánlat áll a rendelkezésükre a sport, néptánc, 
egészségnevelés, különböző preventív előadások kapcsán. Ami azonban 
elgondolkodtató, hogy kevesen használják ki a lehetőséget, aminek sajnos tőlünk 
független számos oka van. Ezek közül említeném például azt, hogy településünkön 
nincs iskola, ezért az idejük nagy részét nem itthon töltik, illetve a külön óráik is 
Veszprémben, vagy Zircen zajlanak.  A hétvégi programokkal kapcsolatosan 
figyelembe kell vennünk azt a körülményt, hogy a szülők nagyon leterheltek, több 
műszakban dolgoznak a környező településeken és emiatt nagyon sok feladat 
marad a munkaszüneti napokra, szombatra, vasárnapra.  
Ennek ellenére úgy érzem, hogy közös összefogással, színes, tartalmában gazdag 
kínálat áll rendelkezésükre hónapról hónapra. Az Alapítvány is igyekszik a kevés 
anyagi lehetőségeihez mérten a rendezvényeire olyan előadókat, művészeket 
meghívni, akik a tárgyajándékozás mellé, művészi értéket is közvetítenek.  
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Fiskál János Polgármesterünknek, aki a 2014 
évi gyermeknapi programhoz pályázaton keresztül jelentős összeghez juttatta 
Alapítványunkat. Az IKSZT vezetője Takács Tímea pedig a gyerekek kulturális 
elfoglaltságával gondoskodik arról, hogy az érzelmi világuk ebben a nehéz 
társadalmi időszakban, a valódi értékek felé fejlődjék. Több táncos produkciót is 
betanultunk, és a gyulafirátóti iskola tanévnyitó ünnepségére kaptunk meghívást, 
illetve felkértek bennünket a Rátóti Művelődési ház „Utazás a föld körül” 
programján való szereplésre is. A 2014-es évben szeretnénk ezt tovább folytatni, 
illetve szeretnénk a hagyományos rendezvényeinket, mind inkább a mai gyerekek 
érdeklődéséhez alakítani, és valódi értékeket közvetíteni.  
 
Munkájukhoz jó erőt és Egészséget kívánunk! 
 
Eplény, 2014. január 23. 
 
 
 Dreissiger Gáborné  
 Eplényi Gyermekekért Alapítvány kuratórium elnöke 
 


