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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Képviselő-testülete 1993. november 25-i képviselő-testületi ülésén kezdeményezte a 

Magyar Fürdővárosok Szövetségéhez való csatlakozást, így a 184/1993. (XI.25.) számú képviselő-testületi 

határozatával felhatalmazta Kökéndy József polgármestert a szövetség alapszabályának aláírására. A 

szövetségben való tagság tagdíját akkor 1,- Ft/fő/év összegben állapították meg. Jelenleg 43.300,- Ft a Magyar 

Fürdővárosok Szövetsége éves tagdíja Békés városát illetően. (Az Alapszabály szerint 50 000 főt meg nem 

haladó települések esetén 2,- Ft/fő/év.) A szövetségnek 41 település a tagja, jelenleg a túrkevei polgármester, 

Dr. Szabó Zoltán tölti be az elnöki tisztséget. A szervezet által működtetett www.magyarfurdovarosok.hu 

honlapon a települések csekély információkkal vannak jelen.  

 2012. május 18-án a Magyar Fürdővárosok Szövetsége együttműködési megállapodást írt alá a 

Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter Alappal a két szövetség tapasztalataira kölcsönösen támaszkodva 

együttműködésük erősítése érdekében a felek korábbi gazdasági, turisztikai kapcsolatainak megerősítése, 

rendszeressé tétele és továbbfejlesztése céljából. A szövetség az elmúlt években néhány turisztikai kiállításon 

(így az Utazás Kiállításon is) részt vett, ahol promóciós termékekkel képviselte városunkat is, melyet a 

településektől gyűjtött be. Valamint évente egy falinaptár kiadását valósította meg, amelyen Békés is szerepelt. 

A megjelent falinaptárakból 2 példányt kapott a város mindösszesen.  

 Békés városának a Magyar Fürdővárosok Szövetségében eltöltött elmúlt 20 éves tagságának előnyeit és 

hasznát figyelembe véve és a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel megfontolandó a szövetségben való 

tagság szükségessége. A szervezet alapszabályának 6.§ (1) bekezdése értelmében a tagsági viszony kilépéssel 

megszűnik.   

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat:  

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Békés Város Önkormányzata 

a Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesületében fennálló tagságát –az Egyesület 

Alapszabályának 6. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezései szerint – megszünteti. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, a Magyar 

Fürdővárosok Szövetsége Egyesületből való kilépéshez szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

aláírására. 
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