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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Észak-Alföldi Termál Klaszter Egyesületet az észak-alföldi régió területén működő termál- 

és gyógyturizmusban érintett gazdasági társaságok együttműködésére hozták létre 2005.-ben, 

18 alapító taggal, a név változott, így a jelenlegi Termál-Egészségipari Klaszter Egyesület. 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. január 25-én tartott ülésén döntött 

az Egyesületbe történő belépésről annak érdekében, hogy a strandfürdő fejlesztését elősegítse.  

 

Az Egyesület létrejöttének célja volt, hogy elősegítse a termál- és gyógyturizmus érdekeltjeinek 

aktív részvételével az Észak-alföldi régió termál,- és gyógyidegenforgalmának fejlődését. A 

főbb tevékenységei körébe tartozik a termál és gyógyturizmus által érintettek érdekképviselete, 

fejlesztési lehetőségeik feltárása, együttműködés kialakítása szakmai szövetségekkel, 

gazdasági vállalkozásokkal. 

 

Polgár Város Önkormányzata részesedése a szervezetben 100.000 Ft összegű, az éves tagdíj 

fizetési kötelezettség jelenleg 75.000 Ft. 

 

Az Egyesület vezető testülete 2016. márciusban tőkeemelésről döntött, ehhez kapcsolódóan a 

tagtelepülések mindegyikét az éves tagdíj összegén túl egységesen 65.000 Ft fizetési 

kötelezettség terheli.  

 

A településünk szervezeti tagsága a gyógyturizmus által érintett strandfürdőjére vonatkozóan 

nem jelentett Polgár Város Önkormányzatának az elmúlt 8 év során olyan előnyt, mely alapján 

indokolt lenne a tagság további fenntartása.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

 

Polgár, 2016. április 11. 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

…/2016. (…) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Termál- Egészségipari 

Klaszter Egyesületből történő kilépésre irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

A., változat 

 

1., A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Polgár Város Önkormányzata Termál- 

Egészségipari Klaszter Egyesületi tagságát 2016. május 1-i időponttal megszünteti. 

 

B., változat 

 

1., A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Polgár Város Önkormányzata Termál- 

Egészségipari Klaszter Egyesületi tagságát továbbra is fenntartja és a tőkeemelés fedezeteként  

65.000 Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés általános tartalék terhére. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 


