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nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

140/2009.(VIII.27.) Öt. 
Határozat 
Tárgy:  Belépés  a  Tokaj-Hegyalja,  Taktaköz,  Hernád  völgye  Idegenforgalmi  és
Kulturális Egyesületbe

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület
1. hozzájárul ahhoz, hogy a mellékelt alapszabály-tervezet alapján Szerencs Város Ön-

kormányzata, mint alapító tag részt vegyen a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völ-
gye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesületben, amely a tokaji és szerencsi kistérséget
lefedő helyi turisztikai desztináció menedzsment egyesület;

2. a mellékelt alapszabály-tervezetben az alábbi módosítást javasolja: 
A 6.3 pont egészüljön ki  az alábbiakkal: 
A felügyelő bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni az elnökség üléseire;

3.  felhatalmazza a polgármestert,  hogy Szerencs Város Önkormányzatát  személyesen
vagy meghatalmazottja útján képviselje az egyesület ülésein; 

4. hozzájárul ahhoz, hogy Szerencs Város Önkormányzata nevében a polgármester a ha-
tározat mellékletét képező Középtávú Együttműködési Megállapodást megkösse a To-
kaj-Hegyalja,  Taktaköz,  Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális  Egyesülettel  a
helyi TDM szervezet működése érdekében, s a megállapodásban jelölt turisztikai kom-
petenciákat átengedi az egyesület számára;

5. vállalja, hogy amennyiben a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgal-
mi és Kulturális Egyesület, mint helyi TDM szervezet megszűnik, vagy működése el-
lehetetlenül, továbbra is működteti a turisztikai információszolgáltatást a településen, a
jelenlegi feltételeknek megfelelően;

6. hozzájárul ahhoz, hogy a Szerencs Város Önkormányzatának fenntartásában lévő kul-
turális és az idegenforgalom szempontjából kiemelt fontosságú oktatási intézmények
belépjenek a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális
Egyesületbe;

7. vállalja, hogy a Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott kulturális létesítmé-
nyekben a belépődíjak árába beépíti a TDM szervezet támogatását bruttó 5 forint ér-
tékben, amit a TDM szervezet kap meg;

8. hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzata fenntartásában lévő turisztikai információs
pont szakmai felügyeletét a Tokaj Marketing Nonprofit Kft., mint a TDM szervezet
munkaszervezete végezze, a személyi és infrastrukturális hátteret Szerencs Város Ön-
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kormányzata a működéshez biztosítja (Világörökségi Kapuzatban lévő turisztikai in-
formációs pont fenntartási költségei, egy alkalmazott munkabére).

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

k.m.f.

(dr. Bíró László  sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
                    címzetes főjegyző       polgármester

(Danyi László sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 

2


