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ELŐTERJESZTÉS 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. október 15-ei rendkívüli ülésére 
 

Hiv. szám: 4549/2013. Tárgy:  Javaslat a Szigetszentmiklós és térsége 
Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft-vel 
való együttműködésre 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szigetszentmiklós és térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és a 

Turisztikai Egyesület 2011-ben alakult meg azzal a stratégiai céllal, hogy vállalkozói, civil szervezeti 
és településvezetési összefogással elősegítse a térségi vendégforgalom fejlődését oly módon, hogy az a 
helyi közösségre, annak gazdaságára és környezetére egyaránt előnyös legyen. A tagönkormányzatok 
turisztikával kapcsolatos feladatait a szervezet átvállalja. 
További fontos célok továbbá:  

− a Kis-Duna és a Csepel-sziget, mint az aktív sportolás és kikapcsolódás központja 
imázsának erősítése a főváros lakosságának körében; 

− a kulturális értékek professzionális turisztikai termékké fejlesztése; 
− regionális és országos szintű marketingakciókban való részvétel. 

 
A célok megvalósításának feltétele: 

− az érintett települések, a helyi lakosság és a vállalkozói kör közös akarata és 
azonosulása a célokkal, 

− hosszú távon működőképes finanszírozási rendszer az érintettek bevonásával, az anyagi 
teherbíró képességük figyelembe vételével, 

− megfelelő, professzionális szakmai szervezet, mely koordinál és felelősen irányít, 
valamint alkalmas turisztikai pályázatok fogadására, azaz regisztrált TDM szervezet, 

− konszenzussal kialakított turisztikai stratégiai célok, melyekkel a helyi lakosság, az 
érintett települési önkormányzatok és a vállalkozói kör azonosulni tud. 

 
Röviden összegezve, a desztináció menedzsment a településfejlesztés azon ága, amely a 

turizmus eszközeivel segíti elő a térség fejlődését. 
 

A TDM Szervezetnek jelenleg mintegy 40 tagja van a térségből Dunaharasztitól Tassig, szállás-, 
és vendéglátóhelyek, civil szervezetek (akik jellemzően múzeumot működtetnek, vagy 
programgazdák) és önkormányzatok.  
 

A tagsági kör számszerű bővülése és területi széttagoltsága, valamint a fenti célok eléréséhez 
szükséges operatív programok hatékonyabb és koncentráltabb végrehajtása teszi szükségessé a 
Nonprofit Kft. átalakítását további partnerek (társtulajdonosok) közvetlen bevonásával. 
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Hosszú távon fontos cél a sikeres TDM regisztráció, mely a következő – 2014-2020 közötti – 
időszak turisztikai pályázatain történő részvétel feltétele, ezáltal többletforrások bevonása a térség 
turizmusába, valamint a térségi marketingmunka hatékonyságát növelendő, a Magyar Turizmus Zrt. 
Budapest és környéke Regionális Marketing Igazgatóságának országos szintű marketingkampányaihoz 
való csatlakozás. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) együtt kíván működni a Szigetszentmiklós és térsége Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Nonprofit Kft-vel stratégiai céljainak elérésében. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Kft-ben való esetleges 
üzletrészvásárlás pénzügyi és jogi lehetőségeit és feltételeit, illetve azt, hogy a stratégiai 
célokban való eredményes együttműködéshez indokolt-e az üzletrészvásárlás. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
  
Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István szervezési- és önkormányzati osztályvezető 
 
Dunavarsány, 2013. október 8. 

 
 
 
 
Bóna Zoltán 
polgármester 
 

 
 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 
 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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