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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Turisztikai Egyesület (a 
(továbbiakban: Egyesület) alapításában való részvételről a 79/2016. (VII. 27.) számú 
határozatával döntött. 
 
Az Egyesület 2016. október 11-én fogadta el a végleges alapszabályát, amely alapján 
a Veszprémi Törvényszék 19-02-0003685. számon nyilvántartásba vette. 
 
Az Egyesület célja: Eplény turisztikai fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, az 
idegenforgalom fellendítése. 
Az Egyesület további célja: A vállalkozók, önkormányzat és a lakosság turisztikai 
tevékenységének az összehangolása; a marketing tevékenység támogatása; a 
vendégek számának és a vendégéjszakák növelése; a turisztikai szolgáltatások 
bővítése és fejlesztése; turisztikai kapcsolatok, együttműködések létrehozása. 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, illetve jogi személy, 
aki/amely belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági 
viszonyból származó kötelezettségeinek teljesítését vállalja, és felvételének nincs jogi 
akadálya. 
 
Az alapító tagok vállalták, hogy az Egyesület részére tagonként 10 000,- Ft/év, tagdíjat 
fizetnek.  
Az önkormányzat az egyesületi tagsággal vállalt kötelezettségeinek 2019-ben eleget 
tett. 
 
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom az Egyesület elnökének a tájékoztatóját. 
 
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatásra. 
 
 
Eplény, 2020. január 24. 
 
 
 
        Fiskál János 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

 
 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 
Fiskál János Polgármester úr 
 
 
HELYBEN 
 
Tárgy: Beszámoló az Eplényi Turisztikai Egyesület 2019. évi működéséről. 
 
Egyesületünk a 2019. év során 3 alkalommal tartott egyesületi ülést, amelyek során 
meghatároztuk az aktuális feladatokat, egyeztettük álláspontjainkat és több turisztikát 
érintő kérdésben közös álláspontot alakítottunk ki. 
 
Változás a tagok személyében: 
Taglétszámunk egy taggal nőtt és egy fővel csökkent. A Cseréné Kanyár Nikoletta 
működtette Kökényes Vendégház kérte a tagfelvételét. Az alapszabályunk értelmében 
2019. 11. 21-től az Eplényi Turisztikai Egyesület tagjaivá váltak, továbbá Tóth János 
tagtársunk üzemeltette Kankalin Vendégház megszüntette a tevékenységét 2019. 10. 
02-án. Tagsági viszonya 2019. 12. 31.-én megszűnt. 
 
 Pénzügyi helyzet:   
 

 Nyitó egyenleg: 2019. 01. 01. Záró egyenleg: 2019. 12. 31. 

Házipénztár 24 000 Ft 14 000 Ft 

Bankszámla 214 426 Ft 254 041 Ft 

 
Az eddigi támogatásukat, kiemelten Fiskál János Polgármester úr támogatását 
szeretnénk ez úton is megköszönni, továbbá kérjük a képviselő-testületet, hogy 
célkitűzéseinket a jövőben is támogassák, mert az a falunak is jelentős többletbevételt 
jelenthet. 
 
 
Eplény, 2020. január 21.                                                                                                         
 
 
 Szabó Miklós s.k. 
 elnök   
 Eplényi Turisztikai Egyesület 

EPLÉNYI TURISZTIKAI EGYESÜLET 

8413 Eplény, Veszprémi utca 68. 

www.eplenyikalandok.com 

eplenytourist@gmail.com 

adószám: 18846539-1-19 
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