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JEGYZŐKÖNYV
Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2011. július hó 19. napján 16.00
órai kezdettel tartott rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Jelen vannak: Dr. Hajdu Lajos
Czinege Béla
Czinegéné Bődi Szilvia
Hosszu András
Dr. Kenyeres Imre
Ifj. Nagy György
Potornainé Szűcs Katalin
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
idegenforgalmi referens

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 főből 6 képviselő jelen
van, Buczkó Zoltánné előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Czinegéné Bődi Szilvia képviselőt és Czinege Béla alpolgármestert
javasolja megválasztani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
126/2011.(VII.19.) Önkorm. határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyv hitelesítésére Czinegéné Bődi Szilvia képviselőt és Czinege Béla
alpolgármestert választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Czinegéné Bődi Szilvia képviselő
2) Czinege Béla alpolgármester
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
5) Képviselő-testület tagjai
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívására a TDM
szervezet megalakítása miatt vált szükségessé. Megkérdezi, hogy van-e valakinek más napirendi
javaslata?
Más napirendi javaslat nem érkezett. Szavazásra bocsátja a napirendi javaslat elfogadását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
127/2011.(VII.19.) Önkorm. határozat
a napirend elfogadásáról.
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Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az
alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:
1. TDM megalakítása.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Képviselő-testület tagjai
Napirendi
pontok
tárgyalása

1. Napirendi pont: TDM szervezet megalakítása.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy már több egyeztetés történt a képviselőkkel a TDM
szervezet, egy nonprofit Kft. megalakításáról, mely a község turisztikai értékeinek előmozdítására, a
turizmus rendszerének átfogó kialakítására, valamint fenntartható és versenyképes turizmus
megteremtésére jönne létre. Legutóbb egyeztettek a szervezet leendő tagjaival is. A Kft. ügyvezetője
Tóth Attila lesz, 2012. március 31-ig.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Sinka István László elnök, Nádudvari Judit és Tóth Lászlóné tagok. A
Felügyelő Bizottság tagjainak a megbízatása is 2012. március 31-ig szól.
A legutóbbi egyeztetésen még arról volt szó, hogy a tagok törzsbetéte 50.000 Ft, az önkormányzat
törzsbetétje pedig 600.000 Ft, azonban az ügyvéd úr jelezte, hogy a jogszabály minimum 100.000 Ftot ír elő. Ennek megfelelően változik a tagok törzsbetétje 100-100.000 Ft-ra, az önkormányzaté pedig
1.200.000 Ft-ra. A tagok ezt tudomásul vették. A civil szervezeteknek, ha ez gondot okoz, akkor
egyéb támogatásként segítséget nyújthat az önkormányzat.
A TDM-re a turisztikában szükség van, melynek tagjának kell lenni civil szervezetnek, vendéglátó
egységnek és szállásadónak is.
Tóth Attila elmondja, hogy 15 % önrészt kell biztosítani a pályázathoz.
Dr. Kenyeres Imre képviselő nem látja értelmét az egész TDM-nek.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki elfogadja a TDM megalakítását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a TDM szervezet megalakítását 5 igen, 1 nem szavazattal,
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta.
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a társasági szerződés aláírásával.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a TDM szervezet megalakítását 5 igen, 1 nem szavazattal,
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
128/2011.(VII.19.) Önkorm. határozat
Bereki Turisztikai Nonprofit Kft. létrehozásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő község turisztikai
értékeinek előmozdítása, a turizmus rendszerének átfogó kialakítása, valamint a
fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése céljából, 50 %-os önrésszel
hozzájárul a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozásához
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(rövidített neve: Bereki Turisztikai Nonprofit Kft), 5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2. sz.
alatti székhellyel.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Hajdu Lajos polgármestert a társasági szerződés
aláírására.
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
Tóth Attila elmondja, hogy az önkormányzatnak együttműködési megállapodást kell kötnie a TDM
szervezettel az alábbiakról:
A turisztikai szakmai feladat átadás/megosztás bemutatása: az önkormányzat és a TDM szervezet
között, különösen az információs iroda, a marketingtevékenység és a rendezvényszervezés
tekintetében.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Ki az aki a turisztikai feladatok átadását elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a turisztikai feladatok átadását 5 igen, 1 nem szavazattal,
tartózkodó szavazat nélkül elfogadta.
Tóth Attila elmondja, hogy az együttműködési megállapodás tartalmazza azt is hogy az önkormányzat
a turizmust érintő döntéseik előterjesztéseit a helyi TDM szervezet véleményének kikérésével és
figyelembevételével hozza meg.
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Ki az aki ezt a pontot elfogadja?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a turisztikai döntéseknek a TDM-el való egyeztetését 5 igen, 1
nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül elfogadta.
Tóth Attila elmondja, hogy a következő pont, amit tartalmaznia kell az együttműködési
megállapodásnak, az önkormányzat éves hozzájárulása a TDM költségeihez.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja a szervezet támogatását a pályázat megvalósításáig, illetve
fennmaradásának idejére, 2018. december 31-ig.
Hosszu András képviselő megkérdezi, hogy a pályázati pénz mire fordítódik?
Tóth Attila válasza: A TDM menedzser, a pályázatíró juttatására, bérre, és valamennyi marketingre.
Kb. 20 millió Ft a bér, a fenntartási költség és valamennyi marketing. 2 év van a megvalósításra.
Dr. Hajdu Lajos polgármester javasolja, hogy éves szinten legalább 10 millió Ft-tal támogassa az
önkormányzat, a többi pénz összejön a Berek-Víz Kft-től és a tagdíjakból.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
Tóth Attila elmondja, hogy a negyedik pont az, hogy az információs irodát az önkormányzat a helyi
TDM szervezet megszűnése, ellehetetlenülése esetén kötelezően továbbműködteti a korábbi
feltételeknek megfelelően (kizárólag abban az esetben, ha a desztinációban korábban önkormányzat
által működtetett információs iroda létezett).
Dr. Hajdu Lajos polgármester: Ki az, aki elfogadja, hogy a TDM megszűnése, ellehetetlenülése esetén
az önkormányzat visszavállalja az információs iroda működését?
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta.
Ezek alapján javasolja az együttműködési megállapodás megkötését a TDM-el.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
129/2011.(VII.19.) Önkorm. határozat
A TDM-el együttműködési megállapodás megkötéséről.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Hajdu Lajos
polgármestert, hogy e határozat mellékletét képező, a Bereki Turisztikai Nonprofit Kftvel (a továbbiakban helyi TDM) kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást
aláírja, melyben rögzítésre kerül

-

a turisztikai szakmai feladat átadás/megosztás bemutatása: az önkormányzat és a
TDM szervezet között, különösen az információs iroda, a marketingtevékenység és a
rendezvényszervezés tekintetében, amelynek értelmében:
• az önkormányzat a Tourinform irodát üzemeltetésre legkésőbb 2012. január
1-én átadja a helyi TDM szervezet részére
• a település turisztikai marketingtevékenységét 2012. évtől a helyi TDM
szervezet végzi
• a turisztikai célú rendezvények 2012. évtől a helyi TDM szervezet
gondozásába kerülnek.

-

az önkormányzatok a turizmust érintő döntéseik előterjesztéseit a továbbiakban a
helyi TDM szervezet véleményének kikérésével és figyelembevételével hozza

-

az önkormányzat éves hozzájárulása a TDM szervezet költségvetéséhez a pályázat
megnyerése esetén, annak megvalósítási, valamint fenntartási időszakára, 2018.
december 31-ig éves szinten legalább 10 (tíz) millió Ft

-

az információs irodát (Tourinform) az önkormányzat a helyi TDM szervezet
megszűnése, ellehetetlenülése esetén kötelezően továbbműködteti a korábbi
feltételeknek megfelelően.

Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni mindenkinek az ülésen való részvételét, az ülést berekeszti.
k. m. f.
/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
jegyző
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