Pék László Polgármester Úr Részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Az alábbiak szerint javasolom a Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület és
Önkormányzatuk közötti megállapodás tartalmát megtárgyalásra a Tisztelt Képviselő Testület
részére.
Természetesen a megállapodás tartalma módosítható az Egyesület Alapszabályának keretei
között. A konkrét szövegezés az Önkormányzat szokásos formai előírásai szerin történhet.
Amennyiben szükséges lehet és az időpont nem ütközik, szívesen részt veszek a testületi
ülés ezen napirendi pontjának tárgyalásán.
Tisztelettel: Varga György, egyesületi elnök

Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület
Javaslat

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő Testülete részére
Tisztelt Képviselő Testület!
A Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete, az előkészítő munka és sokrétű tájékoztató
fórumoknak megfelelően március 27.-én Kővágóörsön sikeresen megtartotta átalakuló
Közgyűlését. A kitűzött napirend szerint a Közgyűlés, döntést hozott az átalakult, a
Vállalkozók Révfülöpi Egyesület jogutódjaként működő egyesület nevéről (Káli-medenceBalaton Turisztikai Egyesület), részletes tárgyalás során átalakította Alapszabályát,
megválasztotta új Elnökségét és Ellenőrző Bizottságát.
Az átalakult Egyesület Közgyűlése az Alapszabály rendelkezései alapján elfogadta az éves
tagdíj táblázatot, megbízta az Elnökséget a tagság további bővítésével, az érintett terület
önkormányzataival való tárgyalásokkal és megállapodások megkötésével, valamint a TDM
regisztráció előkészítésével és a regisztrációs kérelem benyújtásával a Nemzetgazdasági
Minisztérium felé.
Az Egyesület Alapszabályában is meghatározott céloknak megfelelő működés és a
regisztráció feltétele önkormányzat, önkormányzatok tagsági viszonya és az ennek megfelelő
megállapodás, valamint turisztikai információs iroda működése. Egyesületünk további
szükséges működési feltétele, valamint korábbi pályázatának előírása is önálló alkalmazott
munkába állítása. A TDM szervezetek működésének lényege, hogy helyi, területi szinten,
adott turisztikai célterületen az érdekelt vállalkozások és az önkormányzat, önkormányzatok
összefogjanak a turizmus fejlesztésére, a terület eltartó képességének fenntartására,
növelésére.

Fentiek alapján a Tisztelt Képviselő Testület számára az alábbi döntés
meghozatalát javasolom:
Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület és Kékkút Község Önkormányzata
Együttműködési Megállapodást köt az alábbi szempontok szerint:
-

-

Felek érdekeltek a térség, ezen belül a település és környéke magas színvonalú
turizmusának működésében, annak fejlesztésében, ezért együttműködnek az Egyesület
Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósításában, helyi TDM szervezet
létrehozásában és működésében.
A turizmussal kapcsolatos információikat, ismereteiket megosztják egymással,
rendszeresen tájékoztatják egymást
A turizmus területén kifejtett tevékenységükről, fejlesztéseikről egyeztetnek, egymást
kölcsönösen tájékoztatják.

A megfogalmazott célok elérése érdekében:
Kékkút Község Önkormányzata tagként belép a Káli-medence-Balaton Turisztikai
Egyesületbe, elfogadja annak Alapszabályát és tagdíját.
Javasolom a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy hatalmazza fel Polgármester Urat a
fentiekkel megegyező tartalmú Együttműködési Megállapodás aláírására.
Révfülöp, 2012. május 7.

Varga György
Egyesület elnöke

