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Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĺilete 421l2O|1. (X. 2O.) sz. határozatáva| 2OI1.
október ZI-i hatánđővel a VIII. keľĹiletben szálláshely-szo|gáltatási tevékenységet folýató
egységek támogatásaról szóló pá|yazati eljaľást folytatott le.

Aptiyazat kerętében elsősorban az a|ábbi pľojektek voltak támogathatók:

- progľamok, rendezvények, tźĄékoztatők, és ezek sorozatai

- online megjelenések

. Józsefuĺĺľos értékeit bemutató projektek

- meglévő és új turisaikai desztinációk kialakítása, bemutatása

. meglévő és új turisztikai attľakciók kialakítása
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Előteľj esztő : Egry Attila, alpolgármester

A képviselő-testtĺleti ülés iđőpontj a: 20 12. j arluár' l 9. . sz. napiľend

Táľgy: Tuľisztika i páůyá.zĺt

A napirendęt rryíWzźrt ülésen kell tĺárgyalni, a đĺjntés elfogadásźthoz egyszerií/minősített
szav azattobb s é g szfü sé ges.
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VáľosgazdálkodásiésPénzügyĺľzohďáEvelämenyézi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi. F
Határ ozati jav as|at a bizottság szźmźľa:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatźtsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés me gtársy alását.
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A rendelkezésre á|Iő keret: 20.000.000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás : 7 0%o

Támogatás ĺisszege: maximum 2.000.000 Ft.

ApáIyazatbenyújtásrának hatáľideje: 20I|. november 2. -tő|20II. november 30. -ig

A projelĺ:tek megvalósításanak határideje: 2012. április 30.

A pá|yźzatok benyújtási hatáľidejéig 1 db pá|yźzat került benyújtásľa az Elltőpa oktatás és

Rendezvényszervęzł5 Kft. által. A 42Il20I1. cX.20.) szźtrlĺ képviselő-testületi hatźrozat 4.

pontj a szeľinti Bírá1ó Bizottság döntött a pźiy źuat éľvényessé géľől.

A pá|yźnat keretében megvalósuló projekt címe: Józsefriíľos bemutatása Tľipadvisor.com
nemzelko zi utazási p oľtál on.

A megvalósítás indítása:20t2. januér 02.

Befejezése : 2012. ápľilis 30.

A projekt összköltsége: 3 000 000 Ft

Igényelt támogatás összege: 2 000 000 Ft

onerő összege: 1 000 000 Ft

Progľamolďtevékenység résztvevőinek tervezett szźma(fő) : 5 00 000 fo

A projekt célja:

. létrehozni lphone, Androiđ telefonokĺa ingyenesen eléľhető, letĺĺlthető a keriiletet
bemutató miniszoftveľt, gps-es navigált tuľaútvonalakat;

- turaútvonalak megjelenítése, leíľások készítése, ajánlők, fényképek feltciltése a keľület
látnivalóiról a tľipadvisor.com portá|ra;

. az így létľehozotĺ tartaImak hirdetése a google.com online hirdetési rendszerein

keresztül;

- a kerĹiletben töltött vendégéjszakti< szźmának növelése, a turisztikai helyek, látnivalók
látogatottságĺának növelése, vendéglátóipari egységek foľgalmának növelése.

A Bíľáló Bizottság a Képviselő-testület 20||. december 15-i d<jntésnek megfelelően további

tĺáľgyalásokat folyatott a pźiyázóval. A pá|yazo által megvalósítanđó projektről részletęs

leírást kaptunk és felvetttik a kapcsolatot a Budapesti Tuľisfikai Desztináció Menedzsment

Nonprofit Kft-vel is. A Budapesti Turisztikai Desztináciő Menedzsment Nonprofit Kft-től
kapott tt!ékoztatźls alapjan a pźiyźuő által benýjtott projekthez nagyon hasonló projekt kenil
általuk megvalósításľa, mely a Józsefuaľosi Önkoľmźnyzattészéte is ingyenes lesz. A Bíľáló
Bizottság 20|2. január 5-én tartott ülésén döntĺjtt aľľól, hogy a Budapesti Turisztikai
Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. információja és a benýjtott részletes projektleírás

tarta|maa|apjźn a benýjtott pźiyźzatot nem tartja eredményesnek.
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A Képviselő-testtilet hatásköľe a helyi önkormányzatol<ľő| szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $

(2)bekezđésén alapul.

Mindezeka|apjźnkéľemazalź.ŕ.bihatarozati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VIII. kertiletben szálláshely szo|gá|tatási tevékenységet
folytató egységek szźnnára|<littpá|yazatot eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős : Polgármester
Határidő: 2012' január 19.

A điintés végľeh aj tá sát v égző szerv ezeti e gys ég: Str at é gi ai Tanác s a dó

Budapest, 2012. j anuaľ 9.

Iroda
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Egry Attila

alpolgĺírmester
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