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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Turisztikai 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 egyesület érdemi tevékenysége tavaly szeptemberben kezdődött, elsősorban a 
megalakulás előkészítésére és tényleges egyesületalapításra korlátozódott.  
A célok megvalósítását szolgáló kapcsolatfelvételek, a lehetséges együttműködő 
partnerekkel, már az évvége felé megkezdődtek. Ezek első körben a helyi szállásokat 
igénybevevő vendégek programkínálatának a bővítésére irányultak, és további 
kedvezményes szolgáltatások biztosítását hivatottak felkutatni. 
 
Létrehoztuk az egyesület belső levelező rendszerét, hogy a kommunikáció gyorsabb a 
és hatékonyabb legyen a tagság között, valamint már működik az egyesület honlapja 
is, amelyet a http://www.eplenyikalandok.com/ linken lehet elérni. A honlap 
információkkal való feltöltése folyamatban van, a célunk a hasznos információk 
naprakészségének és hasznosságának a biztosítása. 
 
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatásra. 
 
 
Eplény, 2017. január 23. 
 
 
 
  Szabó Miklós     Fiskál János 
 Eplényi Turisztikai Egyesület elnöke   polgármester 

http://www.eplenyikalandok.com/

