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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. szeptemberi ülésére

Tárgy: Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez

Tisztelt Képvisel -testület!

Ismereteink szerint önkormányzatunknak a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetben
való részvétele elengedhetetlen a turizmusfejlesztési pályázatok miatt is, ugyanis a jöv ben kizárólag
a Hatóság által regisztrált TDM szervezetek tagjai lesznek jogosultak turizmusfejlesztési pályázat
benyújtására.
A TDM rendszer egy olyan új szervezeti struktúra, mely széleskör  részvételre alapozott, az adott területen
együttm ködésre ösztönöz, lehet vé teszi a változó kereslethez való rugalmas alkalmazkodást, a feladatok koordinált
ellátását, a partnerek közötti feladatmegosztást.

A turisztikai desztináció önálló turisztikai vonzer vel bíró, földrajzilag lehatárolható egység, amely a turista
számára – a vonzer k és az azokra épített turisztikai termékek alapján – komplex élmény nyújt és ahol az
ehhez kapcsolódó igényeit kielégítheti.

Annak érdekében, hogy egy adott térség látogatókat vonzzon és számukra ottani tartózkodásuk során
valódi élményt nyújtson, a desztináció turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásit egységben, komplex
módon kell értelmezni, mely az adott térség önkormányzatainak, turisztikai vállalkozásainak, szakmai és
civil szervezeteinek hosszú távú, szervezett együttm ködésében valósulhat meg.

Ennek megvalósítását segíti el  a TDM, melynek célja:
- a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és m ködtetése,
- a turisztikai szolgáltatások megtervezése, fejlesztése, marketingje és adminisztrációja az térségben.

A TDM szervezet tagjai lehetnek az érintett települési önkormányzatok és azok szervezetei, a tourinform
irodák, turisztikai vállalkozások és civil szervezetek.

Térségünkben az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark az a f  turisztikai attrakció, mely alkalmas
arra, hogy köré szervez dve a települések és a vállalkozások koordináltan, a TDM szervezet segítségével
valósíthassák meg turisztikai, idegenforgalmi elképzeléseiket és tevékenységeiket.

2011. április hó 5. napján Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban, majd 2011. június hó 6.
napján Kisteleken a kisteleki Tourinform Iroda kezdeményezésére a Kisteleki és a Csongrádi Kistérség
önkormányzatai és jelent sebb turisztikai vállalkozásai részvételével a térséget összefogó TDM szervezeti
létrehozás érdekében szakmai megbeszélés folyt. A megbeszélésen bemutatásra került a jelenleg még
kisteleki, de tervezetten ópusztaszeri székhely  Hét Vezér Turisztikai Egyesület, mely mind tagságát, mind
az egyesületi célokat és tevékenységeket figyelembe véve alkalmas arra, hogy a TDM szervezetként a
Nemzetgazdasági Minisztériumnál, mint eljáró hatóságnál eleget tegyen a kötelez  szakmai
regisztrációs követelményeknek és kötelezettségeknek.
Jelenleg az egyesület Alapszabályában rögzített éves tagsági díj 1.500,- Ft.

A településen „Tilalmasként” nevezett területb l adott részén turisztikai elképzelések
megvalósítása érdekében nagy jelent séggel bírhat Csanytelek Község Önkormányzata számára
is a regisztrált TDM szervezetben való tagság igazolása, ezért kezdeményezzük, hogy nyilvánítsa ki a
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Képvisel -testület abbéli szándékát, hogy csatlakozik a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, TDM-ben
szervezettagsági jogviszonyt létesít.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozzuk az írásban kiadott el terjesztésben az ahhoz csatolt alapszabályban és határozati
javaslatban foglaltak megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. szeptember 09.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
   polgármester    jegyz

…/2011. (IX. ….)  Ökt határozat

Tárgy: Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kinyilvánítja tagsági jogviszony létesítésére
irányuló szándékát a Hét Vezér Turisztikai Egyesületben,  mint  TDM  szervezetben  az

pusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, mint turisztikai attrakció köré szervez  desztináció
turisztikai termékeinek és egyéb szolgáltatásainak komplex módon történ  értelmezése, az egyesület
tagjainak hosszú- távú, szervezett együttm ködése érdekében.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt csatlakozási
szerz dés – együttm ködési megállapodás – aláírására.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  dokumentum aláírását soron követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Hét Vezér Turisztikai Egyesület Elnöke (Kistelek)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester által
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


