
9. NAPIREND: Ügyiratszám: 15 / 42069-4 / 2006

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata különböző önkormányzati
szövetségekben való tagságának felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Oktatási, Művelődési és Szervezési Iroda
Bicsérdiné Szabó Nikoletta külkapcsolati referens
Kozma-Bognár Hajnalka előadó

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Meghívandó: ---

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Képviselő-testülete 2004. március 12-i ülésén tárgyalta a Tapolca Város
Önkormányzata különböző önkormányzati szövetségekben betöltött szerepéről szóló
tájékoztatót, megismerkedett azok célkitűzéseivel, munkájával. Akkor a Képviselő-testület a
tájékoztatót megvitatta, tudomásul vette, azonban a további tagságokra vonatkozóan döntést
nem hozott.

A következő szövetségek, érdekcsoportok tagjai vagyunk:
- Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség
- Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület
- Balatoni Szövetség
- Európai Városok és Régiók Egyesülete a Kultúráért
- Intelligens Települések Országos Szövetsége
- Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
- Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács
- Magyar Szőlő és Borvárosok Egyesülete
- Magyar Turisztikai Egyesület
- Magyar Urbanisztikai Társaság
- Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
- Vasutas Települések Szövetsége
A szervezetek céljainak és tevékenységének bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Jelen előterjesztésünk megírását és meglévő tagságaink felülvizsgálatát az indokolta, hogy a
különböző szövetségekben, érdekcsoportokban, társulásokban való tagságságaink díjai közel
60 %-kal növekedtek az előző évhez képest.
A 2. számú mellékletben található táblázatban kimutattuk a 2003. és 2005. években befizetett,
illetve a 2006. évi várható tagdíjak mértékét.
A különböző szervezetekben való tagságunkból adódóan a város számára előnyök
származtak, több támogatáshoz nem jutottunk, az információkhoz pedig más úton –
térítésmentesen – is hozzájuthatunk.
Jogosan vethető fel, ha ilyen mértékű tagdíjfizetések mellett nem tudunk közvetlen befolyást
gyakorolni a szervezetekre, előnyökhöz és támogatásokhoz hozzájutni, érdemes-e
tagságainkat továbbra is fenntartani.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Magyar Turisztikai Egyesületben
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

II.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

III.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Magyar Szőlő és Borvárosok Egyesületében
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

IV.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
az Európai Városok és Régiók Egyesülete a Kultúráért nevű
szervezetben
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

V.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
az Ifjúságért Önkormányzati Szövetségben
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

VI.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
az Intelligens Települések Országos Szövetségében
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

VII.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségében



a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

VIII.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesületben
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

IX.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Vasutas Települések Szövetségében
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

X.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Magyar Urbanisztikai Társaságban
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

XI.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsban
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

XII.

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat tagsági viszonyát
a Balatoni Szövetségben
a.) továbbra is fenntartja.
b.) felmondja.

Határidő: 2006. június 30.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2006. április 21.

Á c s János sk.
polgármester
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1. számú melléklet

Szövetségek, társulások rövid bemutatása

Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR)

Célja, hogy a turizmus sokoldalú – gazdasági, társadalmi, környezeti, kulturális és
életminőséget javító – szerepének elismertetése, tartós fejlődésének biztosítása hazánkban a
benne dolgozók, valamint az egész ország gazdasági-társadalmi fellendülése érdekében, a
turizmus kapjon a többi ágazattal egyenrangú képviseletet parlamenti, kormány és
önkormányzati szinten egyaránt, az ország lakosságának megismertetése a szakma alapjaival,
a turizmus ügyének való megnyerése, Magyarország valós képének kialakítása a világban.
A MATUR Veszprém Megyei Tagozatának alapvető célja, hogy a megye egész területén a
turizmus egyre jelentősebb szerepet, esetenként prioritást kapjon. Fontosnak tartják a
turisztikával foglalkozó valamennyi szervezet, egyesület folyamatos és eredményes
együttműködését.
Önkormányzatunk a szervezetnek 2000-től a tagja. A város a közgyűlésen – amelyet évente
egy alkalommal tartanak – képviselteti magát. A MATUR vezetőségében azonban nem
veszünk részt.

Európai Városok és Régiók Egyesülete a Kultúráért

Olyan európai hálózat, amely választott városi, regionális, térségi és megyei kulturális
szakembereket tömörít.
Célja, hogy a választott szakemberekkel és más európai szervezetekkel szoros
együttműködésben aktívan vegyenek részt a kultúra fejlődésében kontinensünkön és
megerősítsék az önkormányzatok alapvető szerepét.
Rendszeres kapcsolatokat hoznak létre 38 európai térség több mint kétszáz helyi és regionális
önkormányzatával.
Az egyesületnek 2001-től tagja az önkormányzat. Éves tagdíját 2003 óta nem fizetjük, de
hivatalosan nem léptünk ki a hálózatból.

Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség

A szövetség célja az, hogy a társult önkormányzatok a magyarországi, – de elsősorban saját
településükön élő – gyermekek és ifjak sajátos életkori helyzetének és a társadalmi
szükségleteknek megfelelően segítsék az e korosztálybelieket, támogassák egyéni és közös
törekvéseiket, céljaik elérését, jogaik érvényesítését, valamint a társadalmi elvárásokon
alapuló kötelezettségeik teljesítését, továbbá az ezekhez szükséges feltételek közös
előteremtését, gyarapítását azért, hogy az önkormányzatiságból, illetőleg az
önkormányzatokra vonatkozó törvényekből és rendeletekből fakadó, az ifjúságra irányuló
feladataikat eredményesen végezhessék.
A szövetség 1998-ban alakult, önkormányzatunk azóta tagja. Éves tagdíja a települési
népességszám szerinti 2,- Ft/év.
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Intelligens Települések Országos Szövetsége (ITOSZ)

Az ITOSZ az információs társadalom, azon belül is a települések fejlesztéseinek támogatására
1999. január 12-én létrejött szakmai szervezete.
A társadalmi szervezet célja, hogy Nyugat-Európában ismert és több évtizedes múltra tekintő
fejlesztési és működési tapasztalatokat átadva elősegítse az egyes települések közötti
informatikai kapcsolatok alakítását. Ennek érdekében az egyesület arra törekszik, hogy
elősegítse az egyes országos informatikai programok és a helyi adottságok összehangolását,
illetve ennek során a tagok számára érdekképviseleti tevékenységet lásson el. A társadalmi
szervezet tevékenysége során koordinálja a tagok kutatási és fejlesztési programjait, szakmai
rendezvények kezdeményezésével és lebonyolításával, szakcsoportok szervezésével,
információs és oktatási tevékenységgel, valamint tematikus WEB site működtetésével
támogatja az intelligens településekhez kapcsolódó országos és helyi projekteket. Kapcsolatot
tart a külföldi és nemzetközi szakmai szervezetekkel, a külföldi intelligens és digitális
település projektekkel.

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége

Legfontosabb tevékenységük a kisvárosok helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a
településfejlesztés, a támogatási lehetőségek feltárása, az együttes segítségnyújtás és részvétel
a jogalkotási munkában.
Évente két alkalommal tart közgyűlést, melyre valamennyi tagtelepülés meghívást kap. Az
elnökségtől elektronikus úton egész évben folyamatos tájékoztatást kapunk a különböző
tárgyalásokról. A vezetőségben Tapolca nem kapott közvetlenül képviseletet. Az
érdekszövetség belépett a Városok Szövetségébe.

Magyar Szőlő és Borvárosok Egyesülete

Az egyesület célja a minőségi borturizmus fejlesztése, a magyarországi szőlész-borász
hagyományok megőrzése, a tagok közös fellépésének koordinálása országos és nemzetközi
téren, további a borfogyasztás kultúrájának és a szakmai újítások terjesztésének elősegítése,
„Magyar szőlő és borváros” cím adományozása.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében, a vállalt feladatait illetően:

- érdekeket egyeztet és közvetít a városi önkormányzatok és a központi állami szervek
között,

- vállalja a városi önkormányzatok érdekképviseletét, különösen az országgyűlés és az
országgyűlési bizottságok, a kormány, a minisztériumok, a közigazgatás központi
szervezetei előtt,

- véleményt nyilvánít az önkormányzati jogalkotási folyamatban, valamint a központi
kormányzati döntésekkel kapcsolatban,

- támogatja a bortermelésre vonatkozó tudományos kutatásokat,
- információs rendszert épít ki a városok között, közreműködik az önkormányzatok

munkáját elősegítő adatbázis létrehozásában, önálló kiadványokat, publikációkat
jelentet meg.

Évente egy-két alkalommal tart közgyűlést, mindig különböző helyszíneken. 2003-ban
Tapolcán tartotta közgyűlését.
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Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület

Több borvidéki település, helyi vállalkozók, hegyközség részvételével alakult meg. 2001-től
Tapolca városa is tagja a szervezetnek. Az egyesület célja a borturizmus fejlesztése, a
lehetőségek minél jobb kihasználása, a borvidék hírnevének növelése többek között oly
módon, hogy szolgáltatói katalógusában a minősítéssel rendelkező borúti állomásokról
információkat adnak közre. Rendszeresen ad tájékoztatást a tagok részére az egyesület
feladatköréhez illeszkedő pályázatokról, rendezvényekről. Az egyesület székhelye
Badacsonyban van.

Vasutas Települések Szövetsége

Célja a magyar vasutak jövőjének formálása. Elsősorban a megszüntetésre ítélt vasútvonalak
megmentése, javaslattétel a vasútfejlesztésre. Országos szervezet, amely regionális
tanácsokból áll. A Nyugat-dunántúli Regionális Szervezet alapszabálya szerint, Celldömölk
város polgármestere látja el az elnöki feladatokat.

Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális
fejlődésének előmozdítása érdekében az országgyűlés elfogadta a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt. A települések között létező funkcionális
kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolásra kerültek a területfejlesztési-statisztikai
egységek, a kistérségek. A tapolcai statisztikai kistérséget 33 önkormányzat alkotja, ebből a
legnagyobb lakosságszámú Tapolca város, a térségben található Badacsonytomaj város, és 31
község.
A tapolcai statisztikai kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a alapján, a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései
szerint – abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél
teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok a megállapodás keretében történő
együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával
biztosítsák a mind magasabb színtű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján
társulási megállapodást kötöttek.
A képviselőtestületek a társulási megállapodással létrehozták a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulását. A Társulás 2004. június 29-én területfejlesztési feladatok
ellátására - az 1996-ban alakult Balaton-felvidéki Térségfejlesztési Társulás jogutódjaként -
alakult azzal, hogy a közszolgáltatások körét a képviselőtestületek fokozatosan építik ki,
vezetik be. A társulási megállapodás módosítását 2005. május 5-i ülésén fogadta el a
Társulási Tanács, melyben a közszolgáltatási feladatok már megjelennek.
A Társulást alkotó önkormányzatok: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,
Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs,
Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd,
Lesencetomaj, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp,
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Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Uzsa, Vigántpetend,
Zalahaláp.

Magyar Urbanisztikai Társaság

Az 1966-ban alapított Magyar Urbanisztikai Társaság a települések tervezésével,
fejlesztésével, igazgatásával, irányításával foglalkozó szakemberek szakmai-társadalmi
szervezete. Az alapító 49 tag 11 szakmát képviselt.
A Társaság teljesen független, önállóan gazdálkodó, demokratikus elvek alapján működő
szervezet. A folyamatosan bővülő tagság jelenleg megközelítőleg 900 fő, amely egyéni (kb.
75%), és önkormányzati (kb. 20%) és egyéb intézményi jogi tagokat (5%), valamint külföldi
pártoló tagokat is magába foglal. A tagság által képviselt szakmák, illetve szakemberek:
építészek, mérnökök, kertépítészek, jogászok, közgazdászok, szociológusok, stb., jól tükrözik
a települési problémák sokszínűségét és interdiszciplinaritását.

A Társaság céljai:
- a települési környezet fejlesztésének és védelmének elősegítése;
- segítségnyújtás a polgároknak és önkormányzataiknak környezeti értékeik felismerésében;
- a szakmai értékek védelme, beleértve a tagság érdekképviseletét is, valamint
- a szakmagyakorlás feltételeinek javítása.

A Társaság feladata a magyar urbanisztika sokszínű szakmai kultúrájának következetes
ápolása, az átfogó szakszerűség képviselete a térségek és a települések fejlesztésében,
rendezésében, igazgatásában és működtetésében, mindezek szakmaközi összefüggéseik
alakításában:
- az urbanisztikai szemlélet széles körű terjesztése, az elméleti és a gyakorlati tevékenység
fejlesztése, illetőleg ennek elősegítése;
-·az urbanisztika képviselete a nem kormányzati, nemzetközi szervezetekben, az Európai Unió
vonatkozásában, a harmonizációs folyamatokban, valamint különösen a környező államok
hasonló jellegű szakmai és érdekvédelmi szervezeteivel megvalósítandó rendszeres és
szervezett kapcsolat-kiépítésben;
-·új szakmai ismereteknek a feltárása, valamint a gyakorlat hazai és nemzetközi
tapasztalatainak gyűjtése, ezeknek a tagsághoz történő gyors továbbítása;
- a tagság igényeihez igazodó szakmai klubélet megteremtése;
- tagságának szakmai és a szakma általános etikai tisztasága feletti őrködése.
A Társaság a cél elérése érdekében feladatának tekinti a tagjai közötti szakmai kapcsolatok
gondozását, szervezését, valamint az urbanisztikai jellegű döntésekben hatáskörrel rendelkező
kormányzati és önkormányzati szervezetekkel való – szakmai, társadalmi keretek közötti –
együttműködést.
A Társaság szoros kapcsolatra törekszik az állampolgárokkal és ezek önkormányzati
szervezeteivel, a szakmai, a kamarai és más társadalmi szervezetekkel; az állami szervekkel,
valamint a tudományos és az oktatási intézményekkel, továbbá gazdálkodó egységekkel; kész
velük intézményes szervezetközi együttműködések létrehozására.

A szakmai információk, illetve vélemények legfontosabb társasági fóruma az
URBANISZTIKA Hírújság, ezenkívül a MUT egyik alapítója a FALU VÁROS RÉGIÓ című
folyóiratnak is. A társaság a szakirodalom bővítése és terjesztése érdekében támogatja az
urbanisztikai témájú szakkönyvek kiadását. Az évente megrendezett országos urbanisztikai
konferencia kiadványa minden tavasszal megjelenik.



8

A Magyar Urbanisztikai Társaság – tagjainak szakmai fejlődése érdekében, neves politikusok,
művészek, közéleti személyiségek részvételével – országos szakmai konferenciákat és
kiállításokat szervez, melynek az elmúlt évben Tapolca adott otthont.
A Magyar Urbanisztikai Társaság évente a következő elismeréseket adományozza: Hild János
Díj, Barna Gábor Emlékérem, A Magyar Urbanisztikáért Érem, Diploma Díj.

Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács

A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 2004-ben alakult
meg.

A KD RET célja a multilaterális szakmai-, és érdekegyeztetés módszerével, valamint a
koordináció és a kooperáció demokratikus döntéshozatali eljárásban kialakított ajánlásaival,
hatáskörébe tartozó döntéseivel közreműködjön a regionális egészségpolitika alakításában
különösen az alábbi kérdéskörökben:
- Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megye lakossága egészségi állapotának

megismerése, figyelemmel kísérése, értékelése, és döntés a szükségesnek vélt
beavatkozásokról, célokról és eljárásokról az egészségi állapot javítása érdekében;

- Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megye ellátása, az ellátásszervezés és annak
színvonala javításának kérdéseiben, továbbá azok minőségbiztosítási kérdéseiben
ajánlások kidolgozása;

- Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megye és a megyék településeit érintő
népegészségügyi kérdések elemzése, értékelése, javaslat kidolgozása a szükséges
beavatkozásokra;

- a Közép-Dunántúli Régióban végzett betegség-megelőzés (prevenció) tényeinek és
eredményeinek megismerése, figyelemmel kísérése, értékelése, és döntés a szükségesnek
vélt beavatkozásokról, célokról és eljárásokról az egészségi állapot javítása érdekében;

- Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megye lakosságának egészségügyi ellátása
(szolgáltatásai) tényeinek és eredményeinek megismerése, figyelemmel kísérése,
értékelése, és döntés a szükségesnek vélt célokról, beavatkozásokról, és eljárásokról az
egészségügyi ellátás(ok) javítása érdekében;

- Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyét és településeit érintő egyes működés-
finanszírozási kérdések, továbbá a fentebb felsorolt kérdésköröket érintő, együttesen
elhatározott közös üzemeltetési és fejlesztési ajánlások kidolgozása, illetve külső
szervezetektől származó források értékelése;

- a régiót alkotó megyék és települések illetékességi területén az egészségügyben
szakfelügyeletet ellátó hatóságok, szervek és szervezetek tevékenységének segítése, az
igazgatási munka hatékonyságának javítása, részvétel a lehetséges és szükséges
korszerűsítési és kooperációs eljárásokban;

- a régió lakosságának érdekében az illetékességi területen tevékenykedő betegjogi,
szakmai és ágazati érdekképviseleti szerepet betöltő szervek és szervezetek
tevékenységének segítése, az együttesen elhatározott közös tevékenység szervezése,
feltételeinek biztosítása;

- a régió és települései lakosságának érdekében, illetve az illetékességi területen
tevékenykedő egészségügyi tudományos intézmények és társaságok tevékenységének
segítése, az együttesen elhatározott közös tevékenység szervezése, feltételeinek
biztosítása;

- az egészségügyi ellátórendszerek hatékonyságának javítása érdekében pályázatok
értékelése és ajánlások megfogalmazása a Közép-Dunántúli Régióban;
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- A tagok ellátási kötelezettségét érintő, a szolgáltatások fejlesztését, összehangolását célzó
régiós pályázati projektek kidolgozása, benyújtása, a programok végrehajtásának
szervezése.

A KD RET céljai érdekében kifejtett koordináló, egyeztető, véleményező tevékenységét
anyagi nyereség- és vagyonszerzés nélkül végzi. A KD RET Közgyűlésének egészségügyi
intézmény-fenntartói hatáskört érintő elvi döntései jogi kötelező erővel nem bírnak, azokat a
KD RET a tagok számára szakmai ajánlás formájában közli. A KD RET-nek rendes jogállású
tagjai és tanácskozási jogállású tagjai vannak.

Balatoni Szövetség

1904. augusztus 11-én Siófokon a tó ügyét szívükön viselő emberek megalakították a
Balatoni Szövetséget.
A szövetség olyan regionális, önkormányzati jellegű szervezet, amelynek célja működési
területén érdekképviseleti és érdekharmonizációs feladatok ellátása.
Tapolca Város Önkormányzata 41/1999. (III.02.) Kh. számú határozatában nyilvánította ki
azon szándékát, hogy a Balatoni Szövetség tagjai sorába kíván lépni a fenti, a szövetség
alapszabályában megfogalmazott célok elérésével Tapolca érdekében.
Az elmúlt időszakban folyamatosan részt vettünk a szervezet munkájában. A munka során azt
tapasztaltuk, hogy a szövetség elsősorban a parti települések problémáival foglalkozik,
kevesebb figyelem jut a Balatontól távolabb eső, azonban a működési területhez tartozó
települések, köztük Tapolca ügyeire. A szövetség vezetői testületében nem sikerült helyet
kapnunk több változást követően, pedig az egyik legnagyobb befizetői vagyunk a
szervezetnek.
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2. számú melléklet

Önkormányzati szövetségek tagdíjai

Szervezet neve 2003. évi tagdíj 2005. évi tagdíj 2006. évi várható tagdíj

Magyar Turisztikai Egyesület 40 000 50 000 50 000

Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulás / Tapolca
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

219 680 1 337 850 2 650 000

Magyar Szőlő és Borvárosok Egyesülete 100 000 100 000 100 000

Európai Városok és Régiók Egyesülete a Kultúráért 0 0 0

Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség 38 400 0 37 600

Intelligens Települések Országos Szövetsége 38 000 54 720 38 000

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége 147 688 144 184 141 424

Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület 300 000 200 000 300 000

Vasutas Települések Szövetsége 91 110 90 115 91 000

Balatoni Szövetség 1 090 080 535 140 1 060 680

Magyar Urbanisztikai Társaság 0 18 000 18 000

Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 0 100 000 100 000

Összesen: 2 064 958 2 630 009 4 586 704

Megjegyzések:

A Magyar Szőlő és Borvárosok Egyesülete részére a 2006. évi tagdíjat már 2005. december 7-én átutaltuk.

Az Európai Városok és Régiók Egyesülete a Kultúráért nevű szervezetnek már 2003-tól nem fizetünk tagdíjat, azonban abból ki nem léptünk.

Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség részére az elmúlt évben nem fizettünk tagdíjat.

A Balatoni Szövetségnek 2005. évben csak I. félévi tagdíjat fizettünk.


