JEGYZŐKÖNYV
amely készült a RÁCKEVEI DUNA TÉRSÉGI TDM EGYESÜLET közgyűlésén,
2016. április 18-án, a ráckevei Városháza dísztermében.
Schenk József, üdvözölte a megjelenteket, majd megállapította a közgyűlésen 29 tagból 15
megjelent, vagy meghatalmazottal képviseltette magát. Ennek megfelelően a közgyűlés
határozatképes, a csatolt jelenléti ív tanúsága szerint.
Kérte a közgyűlést, hogy az ülés levezető elnökének Dr Szánthó Györgyrnét, jegyzőkönyv
vezetőjének saját magát, hitelesítéshez pedig Szadai József és Paulheim Vilmos
polgármestereket fogadják el.
Fentieket szavazásra bocsátotta. A tagság egyhangúan elfogadta a javaslatot, meghozva ezzel
1/2016.(04.18.) számú határozatát.
Dr. Szánthó Györgyné általánosságban tájékoztatást adott az egyesület elnökségének
szemléletéről és az elvégzett munkáról:
Újraélesztésre került az internetes oldal www.rackevetersege.hu látható a kivetítőn.
Továbbra sem veszünk fel alkalmazottat, nincs is rá fedezet. Ebből következik, hogy az eddig
- jószerével három fővel –dolgozó egyesületi tagság aktivitását szükséges lesz kiterjeszteni a
tagság egészére a siker érdekében. Későbbiekben ehhez konkrét megfogalmazások
kapcsolódnak. Vissza kell fizetni az adóságokat, amit még a 2015-ös évről örököltünk.
Mindehhez keresni kell a bevételi forrásokat. A napirendek többsége erre is vonatkozik.
Éppen ezért fontos a tagdíjak befizetése is. A számlákat kibocsátjuk, kérjük azok befizetését,
átutalását.
Felkéri Paulheim Vilmos polgármester urat az első napirend szerinti téma ismertetésére
Paulheim Vilmos, rövid történelmi felvezetéssel mutatta be a RÓMAI LIMES magyarországi
Duna-szakaszát, mintegy 417 km-re vonatkozóan. Beszélt a magyarországi alapokról és arról,
hogy mára a téma miniszteri biztos kezében van és jó az esély 1-2 éven belül a Világörökségi
cím elérésére.
Elmondta, hogy a program konkrét részévé vált a Csepel-sziget és benne, mint örökségi hely
Szigetújfalu és mint sok kulturális értékkel rendelkező város Ráckeve. Rávilágított arra is,
hogy a program az egész sziget turizmusát fellendíthetné. Ennek előkészítése, jogosultságunk
a programban való részvételre komoly munkát és összefogást igényel. Az összefogására
mindenképpen alkalmas lehet a TDM egyesület.
Dr. Szánthó Györgyné elmondta a sziget további településeinek programban való részvétele
a jó előkészítésen, a településenkénti értékek kellő feltárásán és bemutatásán múlik. Ez
alapján fogadhatja azt el a tervező csoport. Ráckeve és Szigetújfalu fizetett a tervezés
megvalósításáért (450 és 150 ezer forintokat). A témában végzett sikeres munkáért egy
minimális díjat szeretnének kérni településenként az önkormányzatoktól, az egyesület
számára. A sikert a tervezési csoport által történő elfogadás és a kiadványban történő
szereplés jelenti. Sajnálta, hogy az érintett polgármesterek nincsenek jelen, hogy ebben a
kérdésben döntés születhetne.
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Szadai József óva intett a témához kapcsolódó túlzott elvárásoktól. Véleménye szerint várjuk
meg a terület és a program konkrét – hozzá pénzt is rendelő – elismertségét.
Korona Sándor , kifejtette, fontosnak tartja a program területei kibővítését, ezért azt
javasolja éljen a közgyűlés, ajánlással az önkormányzatok felé.
Dr. Szánthó Györgyné, örült a javaslatnak, elmondta az érintett önkormányzatoktól a sikeres
munkáért egyszeri 50.000,- Ft díjat szeretnének kérni. Ezt az ajánlást szavazásra bocsátotta.
A közgyűlés egyhangúan megszavazta a javaslatot, kérve az érintett önkormányzatokat a
sikeres munkát követő 50.000,- Ft díj elfogadására, meghozva ezzel a 2/2016. (04.18.) sz.
határozatát
Bemutatta a „LOKÁLPATRIÓTA KÁRTYÁRA ” vonatkozó elképzeléseket. Elmondta, hogy
ennek leírása, illetve a hozzá tartozó Általános Szerződési Feltételek az internetes oldalon már
fenn van. Folyamatosan készül a szolgáltatók és a kártya használók további tájékoztatása is.
Vitára bocsátotta az elképzelést. Többségében pozitív vélemények hangzott el, Karcagi
Sándor az Aqualand igazgatója elmondta ők elfogadó - helyként jelennének meg,
ugyancsak így nyilatkozott Selmeczi Julianna, a hamarosan üzletként is megnyíló, Mives
Sziget Készműves vállalkozás tulajdonosa is. Detrich László agáját fejtette ki a
kedvezmény elszámolását illetően.
Szánthó Györgyné elmondta a program beindítása csak az összes tag aktív munkájának
segítségével válhat sikeressé, ennek tudatában bocsátotta szavazásra a program egyesületként
történő indítását.
A közgyűlés a javaslatot 1 fő ellenszavazattal elfogadta, meghozva ezzel a 3/2016. (04.18.)
sz. határozatát.
Felkérte Schenk József elnököt a 2015 évi mérleg ismertetésére.
Schenk József ismertette az internetes oldalon is fenn lévő és írásban bemutatott 2015 évi
mérleget, hozzáfűzve, hogy sok esemény nem lévén a kiemelendő szám csupán a mínusz
190.000,- Forintos eredmény, amely arányban van a pénzügyi tartozással.
Kérte a tagságot a mérleg elfogadására. A tagok a 2015 évi mérleget a 4/2016 (04.18.) sz.
határozattal egyhangúan jóváhagyta.
Dr. Szánthó Györgyné ismertetett egy tagsági felvételi kérelmet, amely Selmeczi Juliannáé.
A tagság Selmeczi Julianna egyéni vállalkozót az 5/2016 (04.18.) sz. határozatával tagjai
sorába egyhangú szavazással felvette.
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Továbbiakban, jövőben program elképzelésekről esett szó, mely élénk érdeklődést és
aktivitást keltett a tagság soraiban:
„Fröccs project” címen az egyesület a Hungarikumok még ismertebbé tételét vállalta.
Minden érdeklődő vendéglátó egységnek felajánl egy A/3 formátumú- internetes oldalon is
bemutatott – plakátot, amelyen ki-ki megfogalmazhatja saját fröccs kínálatát.
Ismertetésre került a kézműves és kisárú termelő tér kialakítására vonatkozó
elképzelés, melynek részletei ugyancsak elérhetőek az internetes oldalon.
A pályázatokkal kapcsolatosan kifejtésre került, hogy a működésre beadott pályázat
elutasításra került, A VEKOP TDM – eknek szóló pályázatára egyesületünk regisztráció
hiányában jogosulatlan. Ezt követően hosszasan kitárgyalásra került a regisztráció kérdése és
annak fontossága. Pályázati project adatlap került beadásra a területi LEADER program
keretében. Két tanulmányút egyesületként történő megszervezésére. Ez az út nem csak
fontos szakmai ismereteket biztosítana a résztvevőknek, hanem „csapatépítő” jelleggel is
bírna.
Ennek szükségességét Síró Attiláné korábban kifejtette, és szólt a hajózás kérdéséről is.
Bemutatásra került az „Összetekerünk” Csepel-szigeti kerékpárút kisfilmje. Szó
esett arról, hogy Sophia Utazási iroda elkészített egy kiadványt, amelyben négy térképpel
kijelölt kerékpár út szerepel. Ésszerű lenne ezek kijelölése és népszerűsítése is. Emagazinként ez letölthető a www.utazz-sportolj.hu oldalról.
„Potyka napok” címmel ismertetésre került egy hétvégi programra vonatkozó
elképzelés. Elsőként egy egyébként is lukas októberi időpontot megcélozva. Minimum
programként az adott hétvégére minden vendéglátó egység önálló hal – étlapot állítana össze.
Amennyiben anyagi forrás teremthető a program kiegészíthető lenne egy mini táplálkozási
konferenciával és a koncerttel. A tagság a programmal egyetértek, megbízta az egyesület
elnökségét a 6/2016.(04.18.) sz. egyhangú határozatával dolgozza ki a részleteket.
Shenk József elnök megköszönve a tagok aktív részvételét a közgyűlést bezárta.
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