
Előterjesztés 
 

TDM szervezethez való csatlakozási szándékról 
a „TOP- 1.2.1.-15-FE1-2016-00021 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria” projekt keretén belül 

 

1. előterjesztés száma: 282/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kiss Anna 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet - határozati javaslat 

 2. melléklet: támogatói levél 

 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

  - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP- 1.2.1.-15-FE1-2016-00021 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” projekt 

megvalósítására. A projekt során létrehozásra kerül a Bicskei Kultúrkúria (2060 Bicske, Ady 

Endre u. 11.), mely turisztikai látványossággá alakítása befejeztével a város egy modern, 

minden igényt kielégítő, kiállítások megtartására is alkalmas ingatlannal fog rendelkezni. A 

Kultúrkúria jó alapot nyújt arra a jövőben, hogy a térségben számos olyan programot, kiállítást 

és rendezvényt lehessen megszervezni, megtartani, amely sok érdeklődőt vonz és jelentősen 

megnöveli a városba látogató turisták számát. 

A pályázati kiírásban megvalósítási követelményként szerepel, hogy egy regisztrált Turisztikai 

Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet véleményezze és egyeztesse a projekt során 

elkészítendő dokumentumokat pl. üzleti tervet, marketingstratégiát. (A TDM szervezet a 

desztináció turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait egységben, komplex módon kezelő 

partnerek hosszútávú, szervezett együttműködése annak érdekében, hogy a turista élményét, 

illetve a turizmusból származó hatásokat optimalizálják a fenntarthatóság szempontjainak 

figyelembevételével.) A pályázati előírások szerint jelenleg elegendő egy szándéknyilatkozat, 

miszerint önkormányzatunk egy már meglevő és regisztrált TDM szervezethez kíván 

csatlakozni, melyet aztán a projekt zárásáig aktív tagsági viszonnyá kell alakítani.A regisztrált 

TDM szervezetek kevés száma miatt választásunk a Velencei-tó Turizmusáért TDM 

Egyesületre esett, melyhez csatlakozni kívánunk. Az Egyesület a Bicskei Kultúrkúria projekt 

tartalmával és célkitűzéseivel egyetértését fejezte ki. 



Kérem, a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a csatlakozás 

támogatására. 

 

Bicske, 2017. október 10.   

  

  Pálffy Károly 

               polgármester 
 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 282/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Tárgy: TDM szervezethez való csatlakozási szándékról 

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. csatlakozni kíván a „Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület” regisztrált 

szervezethez a TOP- 1.2.1.-15-FE1-2016-00021 „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” projekt megvalósítása érdekében 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges további jognyilatkozatok és 

kötelezettségvállalások aláírására. 

 

 

Határidő: 2017. 11.30. 

Felelős: polgármester 
  



 


