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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a 

továbbiakban Turisztikai Kft – 2020. december 10. napján megtartott Felügyelő Bizottsági 

ülésről. Az ülés 18 óra 00 perckor kezdetét vette online formában a koronavírus helyzet miatt.  

  

Jelen vannak:    Maczonkai Géza 

     Felügyelő Bizottság elnöke 

     Kurucz Csilla Zsuzsanna 

     Felügyelő Bizottsági tag/ Jegyzőkönyvvezető 

     Varga Csilla  

     Felügyelő Bizottsági tag  

Egyéb jelenlévők, meghívott vendég: 

     Zachár Zsolt 

     Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető 

 

Maczonkai Géza úr megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen 

összehívásra került, és az határozatképes, azon az összes tag jelen van. Javasolja az alábbi, a 

meghívóban szereplő napirendi pontot: 

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje: 

1. A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 

üzleti tervét. 

 

 

A jelen lévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

Kurucz Csilla Zsuzsannát választották meg.  
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A Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

2021. évi üzleti tervének megvitatása: 

Elnök úr a tagoknak átadta a Kft üzleti terv koncepcióját a 2021. évre vonatkozóan és vitára 

bocsájtja azt, továbbá előterjeszti elfogadásra. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági 

tagot az üzleti terv koncepciójának ismertetésére, aki azt ismerteti.  

Az Elnök szavazásra teszi fel a Kft 2021. évi üzleti tervét és ennek az elfogadását illetve a 

Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a 

Mogyoród Turisztikai Kft 2021. évi üzleti tervét és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését. 

 

Felügyelő Bizottság véleménye, megjegyzés: 

Az üzleti tervből kitűnik hogy a Kft 2021. évi tervezése átgondolt, kimunkált, a 2020. évi 

várható TÉNY adatokra alapoz. Az idei esztendőben a koronavírus okozta nemzetközi és 

hazai helyzet a Mogyoród Turisztikai Kft munkáját is befolyásolta. Több rendezvény is 

elmaradt 2020. évben, amiből bevételt és profitot realizálhatott volna a Kft.  

Ezen rendezvények várhatóan a 2021. évben megtartásra kerülhetnek majd, a tervezés ennek 

megfelelően zajlott. A Hangya Terasz szabadtéri vendéglátóhely nagyszerű szezont tudhat 

maga mögött és ez mindenképpen folytatandó a következő üzleti évben/években is. 

Az üzleti terv koncepciójánál már megjegyeztük, hogy a 2021. évre várhatóan elkészülnek a 

VEKOP turisztikai pályázat keretén belül az attrakciók, melyek üzemeltetését is meg kell 

kezdeni. Ehhez humánerőforrás és működési támogatási többlet elengedhetetlen lesz. Jobbá 

fog válni a turisztikai infrastruktúra, mely által programcsomagok kialakítása is a jövőbeni 

feladatok közé kell, hogy soroljuk. Ennek kidolgozása és marketinggel történő 

„megtámogatása” elengedhetetlen, ennek forrása kikerült a működési kiadások közül a 

működési kiadások csökkentése kapcsán. Ezt majd a vállalkozási oldalon célszerű bíiztosítani.  

Véleményünk szerint a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2021. évi üzleti terve 

reális, a szükséges működési kiadás tételeiben történt csökkenés/elvonás (-1.982.040 Ft) sem 

lehetetleníti el a működést.  

A Bizottság elnöke megállapítja, hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 

létrehozásakor megállapított célok - a helyi idegenforgalom és a település fejlesztése – 

eléréséhez bővültek a Kft. feladatkörei és ezekhez a források is rendelkezésre állnak pl. a Kft 

vállalkozási tevékenysége révén, ez is bizonytéka annak, hogy a munkavégzés jól és rendben 

zajlik a Kft-ben. 

A Felügyelő Biztosság a következő határozatot hozta: 

 07/2020. (XII.10.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat:  

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Mogyoród Turisztikai Kft 2021. évi üzleti tervét.  

 ***  

  



3 

 

 

 

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2021. február hónapban kívánják megtartani, 

melynek időpontjáról később egyeztetnek. 

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az 

ülést 19 óra 15 perckor berekeszti.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


