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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt 10 évben jelentős fejlesztések valósultak meg a település turisztikai 
vonzerejének növelése érdekében, ebből a legkiemelkedőbb a sí- és 
kerékpárcentrumban megvalósult beruházás. Nyilvánvalóan ennek kedvező 
hatásaként, számos új szálláshely jött létre és ez a folyamat még most is tart. 
Ma már olyan létszámú érdekelti kör jött létre a turisztikában, vendéglátásban, 
szolgáltatásokban, hogy a szorosabb együttműködés valamilyen formájára alulról 
szerveződött igény merült fel. 
Az együttműködés jelentősen hozzájárulhat, illetve új tereket nyithat, amely a 
lehetőségek és szabadkapacitások jobb kihasználásához vezet majd. 
Az érintettekkel már több összejövetel volt, amelyen az önkormányzatot képviseltem. 
 
A legutóbbi megbeszélésen a következő döntések születtek: 
Szervezeti felépítés tekintetében egyesületet lenne célszerű alapítani, és augusztus 
10-én lenne az alakuló taggyűlés.  
Az egybehangzó vélemények alapján az egyesület neve Eplényi Turisztika 
Egyesület lenne. 
 
Ennek az előnyei a következők lennének: 

1. Az egyesület hivatalosan bejegyzett szervezetként tudja képviseltetni magát, 
tehát tud az tagok érdekében pl. kedvezményekre vonatkozó szerződéseket 
kötni.   

2. Lenne saját adószáma, számlát tudna befogadni, illetve kiállítani. 
3. Egységességet mutatna a leendő partnerek felé. 
4. Az egyesületnek arculati elemként önálló logója lenne, amelynek a következő 

haszna lenne: 

 a weboldalra kikerül és ez marketing szempontból fontos; 
 hivatalos iraton komolyabb érzést kelt a partnerekben, ha logózva van 

ellátva egy dokumentum, azaz arculata van. 

 
 

5. Az egyesületnek önálló honlapja is lenne www.eplenyikalandok.com domain 
névvel, amelyen a helyi és környékbeli programkínálatok jelennének meg egy 
helyen. 
 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az egyesület alapításában alapító tagként 
vegyünk részt. Az egyesület vezetésében viszont az önkormányzat nem vállalna 
szerepet, azt a turisztikában közvetlenül érintett tagoknak kell maguk közül 
megválasztania. 
Az önkormányzat az IKSZT épületében biztosítana székhelyet az egyesület 
számáram, a többi civil szervezethez hasonlóan. 

http://www.eplenyikalandok.com/
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Javasolom továbbá, az egyesület kezdeti munkájának elősegítése érdekében, a 
honlap domain nevének önkormányzat részéről történő regisztrációját, illetve annak a 
költségeinek a viselését, ez éves szinten – a tárhellyel együtt – néhány tízezer 
forintot jelent, a hozadéka hosszabb távon viszont nagyságrendekkel több lesz.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Eplény, 2016. július 25. 
 
 
 Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (VII. 27.) határozata 

az Eplényi Turisztikai Egyesület alapításában való részvételről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés az Eplényi 
Turisztikai Egyesület alapításában való részvételről” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, az Eplényi 

Turisztikai Egyesület alapításában alapító tagként részt vesz. 
 

2. A képviselő-testület a www.eplenyikalandok.com domain név regisztrációját 
magára vállalja, amelyet a költségvetésében a „Város és községgazdálkodási 
feladatok” dologi kiadásából fedez. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eplényi Turisztikai 
Egyesület alapításánál az önkormányzatot képviselje és a 2. pontban 
meghatározott domain név regisztrációjára vonatkozó intézkedéseket 
megtegye. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: Eplényi Turisztikai Egyesület alapításának időpontja, illetve 

onnantól folyamatosan 
 2. pontban: 2016. augusztus 31. 
 3. pontban: a képviseletben folyamatos, illetve a domain regisztráció 

tekintetében 2016. augusztus 31. 
  
  
Eplény, 2016. július 27. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 

 

http://www.eplenyikalandok.com/

