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A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam. /:Wolf Viktória körjegyző:/
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2011. szeptember 29. napján kelt levelében az alábbiakról tájékoztatott,
melyről előzetes egyeztetést folytattam T. Képviselőtársaimmal informális ülés keretében.
Magyarországon a TDM-szervezetek (Turisztikai Desztináció Menedzsment) regisztrációját 2010. decemberétől a
Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmus Főosztály végzi, mely folyamat során egy megbízható országos TDM adatbázist hoz létre. A regisztráció előnye, ill. feltétele a helyi, vagy térségi TDM, ROP pályázatokon való
részvételnek, és egy majd kialakításra kerülő országos informatikai rendszerhez való hozzáférés/kedvezményes
hozzáférés biztosításának.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 9/2010//INEK (november 09) határozata alapján közgyűlési felhatalmazást
kapott arra, hogy a TDM-regisztrációs folyamatot kezdeményezzen. A beadandó szakmai anyagok mellett
kötelező mellékletként kéri a Nemzetgazdasági Minisztérium a tagönkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodásokat és IFA nyilatkozatok (akár van, akár nincs IFA befizetési
kötelezettség).
Az egyesület és a tagtelepülések évek óta a megállapodás szerinti szellemben, gyakorlatban végzik
munkájukat, de ezt jelen előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás megkötésével
írásosban is le kell fektetnünk.
Az IFA-nyilatkozattal kapcsolatban azt kell szem előtt tartani, hogy ugyan jelenleg nem rendelkezik
IFA-kötelezettséggel településünk, de a későbbi fejlődés-fejlesztés érdekében mindenképpen
megfontolandó a turisztikai szolgáltatások, szállásadók jelenléte, a turisták IFA-befizetése a település
bevétele szempontjából!
Az egyesület ezen regisztrációval még nem pályázni kíván TDM - szervezetté alakulás címén, hanem
bejelentkezik a Minisztérium rendszerébe, mint TDM - szerűen működő szervezet.
Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Velem, 2011. október 3.
Tisztelettel:
Horváth Miklós
polgármester
Határozati javaslat
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)
…./2011.(X.11.) Képviselő-testületi határozat
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az Írottkő Natúrparkért Egyesület (9730 Kőszeg, Rajnis utca 7.) TDM-regisztrációs folyamatához
szükséges és jelen előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal előkészített
együttműködési megállapodást megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja.
2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást aláírja;
3. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
Felelős:
Horváth Miklós polgármester
Határidő:
elfogadásra azonnal; egyébiránt folyamatos

Együttműködési Megállapodás
amely létrejött Velem
Község Önkormányzata (9726 Velem, Rákóczi utca 73.), továbbiakban
Önkormányzat
és az Írottkő Natúrparkért Egyesület (9730 Kőszeg, Rajnis utca 7.), továbbiakban Egyesület között a mai
napon.
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I. Térségi szintű települési marketing feladatok
Önkormányzat vállalásai:
Megbízza Egyesületet a településre vonatkozó információkat tartalmazó térségi turisztikai kiadványok,
ismertetők, programnaptár összeállításával és elkészítésével annak érdekében, hogy azok a térség hosszú
távú turisztikai stratégiájához illeszkedjenek, a térségi marketing tevékenység szerves részévé váljanak, és
megvalósításuk illetve terjesztésük (nagy példányszám, idegen nyelvi megjelenés) (költség)hatékony legyen.
Az Önkormányzat az általa üzemeltetett honlap(ok)ról (www.velem.hu) közvetlen átlinkelési lehetőséget
biztosít az Írottkő Natúrparkért Egyesület által működtetett honlapra (www.naturpark.hu). Önkormányzat
ezen a honlapon a településhez kötődő valamennyi turisztikai információt kommunikálja, illetve azokat az
Egyesület által megadott határidőkig rendelkezésre bocsátja.
Önkormányzat hozzájárul Egyesületi telephely nyitásához, melynek működéséhez a településen helyiség
használatot biztosít.
Egyesület vállalásai:
A térség egészére egységes marketingstratégiát alakít ki, és ennek megfelelően a szakmailag legmegfelelőbb
marketingakciókat valósítja meg.
Szakmai tudása és kapcsolatrendszere maximális felhasználásával turisztikai kiadványokat hoz létre,
marketing akciókat valósít meg, képviseli és bemutatja a térség turisztikai attrakcióit, kínálatát a
(költség)hatékonyság figyelembevételével.
Formailag és tartalmilag is korszerű turisztikai portált hoz létre és működtet a desztináció kínálatának
megfelelő és naprakész kommunikáció érdekében.
Az Önkormányzat által biztosított telephelyen kéthavi rendszerességgel információs napot tart, mely alatt
pályázati, egyesületi és turisztikai információadást, tanácsadást végez.
II. Desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatok
Önkormányzat vállalásai:
A turistákat is érintő települési rendezvények előkészítésébe és kommunikációjába minden esetben bevonja
Egyesületet.
A térségi éves rendezvénynaptár elkészítésével megbízza Egyesületet, és ahhoz a szükséges települési
információkat határidőig biztosítja.
Egyesület számára ingyenes megjelenési lehetőséget biztosít az általa rendezett turisztikai célú
rendezvényeken.
Egyesület vállalásai:
A térségi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában részt vállal és a rendezvények kommunikációs
feladatait - saját kapcsolatrendszerét felhasználva - elvégzi.
Turisztikai marketingtervét legkésőbb december 15-ig írásban eljuttatja az Önkormányzat részére.
Évente térségi turisztikai fórumot szervez, melyen Önkormányzat számára biztosítja a részvétel és az aktív
közreműködés lehetőségét.
A térségi és az Önkormányzat által átadott települési nyomtatott marketing eszközök segítségével
Önkormányzat számára bemutatkozási lehetőségét biztosít az Egyesület részvételével megvalósuló szakmai,
turisztikai rendezvényeken és vásárokon.
III. Turizmust érintő döntések előkészítése
Önkormányzat vállalásai:
Turizmust érintő döntéseinek előterjesztéseit véleményezésre megküldi Egyesület számára, illetve döntései
meghozatalánál figyelembe veszi Egyesület javaslatait, ajánlásait.
Lehetővé teszi Egyesület aktív részvételét az Önkormányzat turizmust érintő projektjeinek kidolgozásában.
Egyesület kibővített elnökségében - képviselője révén - aktívan részt vesz a desztináció működését és
fejlesztését érintő döntések meghozatalában.
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Egyesület vállalásai:
Folyamatosan és aktívan részt vesz a település turizmusának fejlesztésében.
Egyesület elnöke évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a képviselőtestületet az Egyesület munkájáról,
eredményeiről, terveiről.
IV. Éves hozzájárulás Egyesület működéséhez
Önkormányzat vállalásai:
Az Egyesület Alapszabályában rögzített tagdíj befizetésével hozzájárul Egyesület és az információs iroda
fenntartásához és működéséhez.
Egyesület vállalásai:
Menedzsmentje humánkapacitását és kapcsolatrendszerét felhasználva azon dolgozik, hogy minél több
(elsősorban turisztikai és vidékfejlesztési) pályázati forrást tudjon bevonni a térség és a település
turizmusának fejlesztése érdekében.

Jelen megállapodás határozatlan időre köttetik.
Velem, 2011. ………………………………
…………………………………….
Horváth Miklós polgármester
Velem Község Önkormányzata

……………………………………….
Bakos György elnök
Írottkő Natúrparkért Egyesület

