
JEGYZŐKÖNYV 
a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület  

2014. május 27-én megtartott Közgyűléséről 
 
Vásárhelyi Nóra elnök (továbbiakban: Elnök): 
Köszöntötte a megjelenteket. 
Bejelentette, hogy a 17.30 órára összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, mert 
azon mindössze 3 fő jelent meg. 
Bejelentette, hogy a jelen, 18.00 órára összehívott, megismételt Közgyűlés a 
jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Tájékoztatta résztvevőket, hogy 6 
tag van jelen és 1 tag meghatalmazást adott a közgyűlésre. Megjegyezte, hogy az 
érkezők regisztrálása még tart, tehát a jelenlévők létszáma folyamatosan változhat. A 
jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Közhasznúsági jelentés kihelyezése került megtekintésre. A megjelent tagok az 

iratokba betekintettek. 

Jelenléti ívet aláíratja:  Vásárhelyi Nóra 

Szavazatszámlálás: Balázs Mónika Csilla 

 

Vásárhelyi Nóra elnök megnyitja a közgyűlést, megállapítja, hogy a közgyűlés 

határozatképes. 

 
Elnök: Javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetőjére és hitelesítőire. 
 
1/2014. Közgy. határozat:  
A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással 

- a jegyzőkönyv vezetőjének Váradi Nórát, 
- a jegyzőkönyv hitelesítőinek Balázs Mónika Csillát és Halák Pétert 

választotta meg. 
 
Vásárhelyi Nóra elnök az 1. napirendi pontnak megfelelően  beszámol az egyesület 

2013. évi munkájáról, valamint arról, hogy a vezetőség a 2013-as egyszerűsített 

beszámolót és közhasznúsági mellékletet egyhangúlag elfogadta és javasolja a 

közgyűlésnek elfogadásra. 

Megnyitotta a beszámoló feletti vitát. 

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatokat és kérte a 
szavazást. 

A Közgyűlés nyílt, egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

2/2014. Közgy. határozat: A Közgyűlés a 2013. évi tevékenységéről és    
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 

 

 



Egyebek: 
 
A közgyűlésen felvetődött az a kérdés, hogyan lehetne az egyesületi tagokat  
aktivizálni, milyen programokat lenne érdemes szervezni a közeljövőben.  
Vásárhelyi Nóra javasolta olyan információs kártyák létrehozását, amelyek 
bemutatnák az egyesületi tagok tevékenységét, szolgáltatásait. Az információs 
kártyák kihelyezhetők lennének a környékbeli szállodákban, múzeumokban, 
éttermekben és a Tourinform Irodában.  
Az egyesület jelenlévő tagjai felvetették, hogy a budapesti és környékbeli 
vállalkozóknak, szolgáltatóknak bemutatkozási lehetőséget kellene biztosítani és a 
későbbiekben össze kellene hangolni tevékenységeiket. Az első rendezvény 
Zsámbék Expó néven kerülhetne megrendezésre. A Nyitott Műhely programot is 
érdemes lenne feléleszteni: adott napokon a kézműves, művészeti műhelyek 
látogathatóak lennének az érdeklődők számára illetve rendszeresen lehetne 
versudvart is rendezni, amelyen fellépnének a helyi költők, színészek, tehetségek.  A 
fenti két javaslat kidolgozásával Vásárhelyi Nóra elnök az idegenforgalmi 
munkacsoportot bízta meg.  
Kovácsné Bodnár Erika megemlítette, hogy az egyesületi honlapot folyamatosan 
frissíteni kellene és létre kellene hozni az egyesületi Facebook oldalt, valamint a 
falusi szállásadók listája is aktualizálásra szorul. Ezt a feladatot önkéntes alapon 
vagy a kulturális közfoglalkoztatási program keretében lehetne megoldani.  
Nagy Zsuzsa javasolta, hogy a környékbeli főiskolásoknak, egyetemistáknak is 
lehetne szakdolgozat témákat javasolni, elsősorban idegenforgalmi, turisztikai, 
muzeológiai, építészeti, művészeti témakörben és segíteni őket a téma 
kidolgozásában.  
 
Elnök: Felhívta a résztvevők figyelmét két közelgő eseményre. 2014. június 21-én a 
Múzeumok éjszakája rendezvényre kerül sor a Műemlék Rakétabázison, melyre 
minden érdeklődőt várnak. 
 
Elnök: Megkérdezte, van-e még hozzászólás, vagy közérdekű bejelentés. 
 

Miután ilyen nem volt, megköszönte a megjelentek részvételét és bezárta a 
Közgyűlést.  

 

Jegyzőkönyvvezető: …………………………………… 

                Váradi Nóra 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

…………………………………………..                           …………………………………. 

   Halák Péter           Balázs Mónika Csilla 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 


