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       9. napirendi pont 

Előadó: Vésztőiné Haris Melinda 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. március 30-ai ülésére  

„Regisztrált helyi TDM szervezet megalakításának előfeltételeként meghatározott, 

turisztikai egyesületet létrehozó alapító tagságról döntés.” 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Romanek Etelka, Esztergom Város polgármestere arról tájékoztatott, hogy Esztergom 

Város Önkormányzata egy regisztrált Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet 

létrehozását tűzte ki célul.  Ez a Szervezet nem csak Esztergom Város érdekeit, hanem 

a környező, turisztikai értékekkel rendelkező települések, így Tokod Nagyközség javát 

is szolgálná. 

 

A magyar turisztikai intézményrendszer átalakulását elősegítő, a Turisztikai 

Desztinációs Menedzsment, továbbiakban TDM szervezetek működési körülményeit 

javító, szakmai tevékenységét támogató szándékkal 2011. január 28-án, az eszter-

gomi alakuló ülésen 16 TDM szervezet összefogásával létrejött a Magyar TDM Szövet-

ség. A tagi  reprezentáltság azóta folyamatosan meghaladja az 50%-pt, a csatlako-

zott TDM-ek száma immáron 50 fölé emelkedett. 

 

A TDM Szövetség kiemelt céljaként fontos szerepet kap a TDM szervezetek szakmai-és 

érdekképviselete, az aktív szakmai közreműködés a nemzeti marketing és turizmuspo-

litika, a turizmust érintő jogi- és közgazdasági szabályozás kialakításában, a TDM 

szemléletmód képviselete és terjesztése, valamint a nemzeti turisztikai szervekkel való 

együttműködés.  

A Magyar TDM Szövetség jelentős szakmai partnerként tekint a Nemzetgazdasági 

Minisztériumra, amely tevékenyégéhez tartozik többek között a TDM szervezet szak-

mai regisztrációja. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2010. december 15-én indította el a TDM regisztrá-

ciót, annak folyamatát a Turisztikai Főosztálya bonyolítja le. A honlapon a regisztráció 

folyamatának leírása is megtalálható, ennek figyelembe vételével készült el a regiszt-

ráción való részvételhez szükséges Egyesület megalakítására, az Önkormányzatunk-

nak abban alapító tagként való részvételére vonatkozó javaslat, a döntés meghoza-

talához szükséges iratanyag. 

 

A regisztráció határozatlan időre szól. A regisztrációs adatokat NGM Turisztikai Főosz-

tálya nyilvántartja, a regisztrációs számot és a regisztrált szervezet nevét (ill. további 

nem minősített adatokat) nyilvánossá teszi a Nemzetgazdasági Minisztérium honlap-

ján. 
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A regisztráció várható előnyei: 

 

 a TDM pályázatokon való részvétel (ROP TDM pályázati feltétel) 

 a jövőben egyéb ROP turisztikai pályázatra (amennyiben a desztinációban 

már működik, akkor regisztrációs számmal rendelkező) TDM szervezeti tagság-

gal rendelkező szervezet adhat be pályázatot. 

 a TDM informatikai rendszerhez hozzáférés/kedvezményes hozzáférés (beszer-

zéshez kapcsolódó döntés függvényében.) 

 

Előterjesztésem mellékleteként rendelkezésükre bocsátom a polgármester asszony 

által megküldött tájékoztató anyagokat, valamit az Alapszabály tervezetét.  

 

Mellékletek: 

 

 TDM szakmai regisztráció 

 Útmutató a helyi TDM által beadandó „adatlap értékeléséhez” 

 Helyi TDM szervezet létrehozásának folyamata 

 Alapszabály tervezet 

 Összefoglaló 

 

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi hatá-

rozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat 

…/2015. (III. 30.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptör-

vénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

CLXXXIX, törvény 42. § 5. pontja alapján alapító tagként részt vesz az Esztergom és 

Térsége Turisztikai Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) létrehozásában. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-

gármestert az Egyesület létrehozásához szükséges dokumentumok aláírására és a 

tagdíj megfizetésére.  

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester 

útján a jegyzőt, hogy az alakuló ülésen meghatározott egyesületi tagdíjat a 2015. évi 

költségvetésbe tervezze be. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: 30 nap a tagdíj megfizetésére folyamatos 

 

Tokod, 2015. március 24.  

           Tóth Tivadar 

        polgármester 


