ELŐTERJESZTÉS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013.november 28-án tartandó ülésére
Tárgy: Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesültet TDM (GYÜSZ-TE)
szervezethez való csatlakozásról való döntés
Tisztelt Képviselő - testület!
Előzmény:
Ebben az évben már többször tárgyalta a Képviselő-testület a GYÜSZ-TE szervezettel való
hogyan tovább kérdését. A 172/2013. (IV.25.) Kt határozatban úgy döntött, hogy az 500.000,Ft belépési tagdíjat az Egyesületbe történő belépéskor megfizeti, ennek eleget is tettünk az
összeg átutalásra került.
A tagság további fenntartásának szándékáról a 2013. december 31-ig dönt. Amennyiben az
Önkormányzat Egyesületi tagságát továbbra is fenntartja akkor 1.000.000,- Ft tagdíjat 2013.
december 31-ig megfizeti. Ez a döntés volt eddig.
Az októberi ülésen a szervezet beszámolóját a Képviselő-testület megismerte, azonban a
továbbiakról döntés nem született, bár javaslatok fogalmazódtak meg.
Szó volt arról is, hogy az eddig kistérség által fenntartott Tourinform Iroda működési
költségeihez járuljon hozzá Dévaványa város is, de annak forintban kifejezett összegét nem
ismerjük.
További turisztikai ügyben arról is szeretném tájékoztatni a Képviselő-testület, hogy még
2011. évben Dévaványa Város Önkormányzat az „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai
Egyesületben (székhelye: 5453 Mezőhék: Felszabadulás u.1) alapító tagként részt vett, a
tagdíj jelenleg 5,-Ft/lakos éves szinten 40.000,- Ft.
További tagsággal járó kiadás, a Körös- Sárrét Turizmusáért Egyesület tagjaként eddig évi
10.000,- Ft-ot fizettünk.
Dél-alföldi Gyógy-és Termálfürdők Közhasznú Egyesület Gyula város, tagdíj 125.000,- Ft
tagdíj.
Fentieket tájékoztatásul kívántam leírni.
Az előterjesztés mellékletét képezi az Emlékeztető, amely november 19-én készült. Döntenie
kell a Képviselő-testületnek arról, hogy az ajánlatban leírt 2013. és 2014. évre az évi
800,000,- Ft tagdíjat elfogadja vagy nem. Ha igen akkor módosítani kell az együttműködési
megállapodást és a 2014. évre szóló tagdíjat a költségvetés készítésekor be kell tervezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a
továbbiakról.
Dévaványa, 2013. november 21.
Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető
Határozati javaslat:
______/2013. (XI.28.) Kt hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesültet TDM szervezetben - 5500 Gyomaendrőd Bocskai István u.
58/1 sz. -, a tagságát továbbra is fenntartja. Elfogadja továbbá, hogy 2013. és 2014. évre a
tagdíj évenként 800.000,- Ft, és vállalja, hogy 2013. évre még fennmaradó 300.000,- Ft-ot
december 31-ig átutalja az Egyesület számlájára.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást
határozatban foglaltak szerint módosítsa.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Határidő: értelem szerint

