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Képviselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete 42|/2011. (X. 20.) sz. hatfuozatáva| 20II.
októbeľ 2I-í hatźnđővel a VIII. kerületben szálláshely-szo|gźitatétsi tevékenységet folytató

egységek tźmogattsáról szóló pá|yźnati eljaĺást folytatott le.

Apá|yázat keretében elsősorban az alábbi projektek voltak tĺĺmogathatók:

- progľÍ}mok, rendezvények, tájékoztatők, és ezek sorozatai

- online megjelenések

. Józsefuaľos értékeit bemutató projektek

. meglévő és új tuľisztikai desztinációk kialakítása, bemutatása

. meglévő és új turisztikai attrakciók kialakítása
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Előteľjesztő : Egry Attila, alpolgármester

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a: 2011. decembeľ l5. . sz. napiľend

Táľgy: Tuľisztika i pá|y ázat

A napiľenđet wĺ|tlziíľt iilésen kell targyalni, a döntés elfogađásrához eg:ĺszeťu/minősített
szav azaĹtobb sé g sziiksé ge s.
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Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr

Hatźr o zati j av as|at a bizottság szźlmźtt a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|oteriesztés mestáľsv alását.



A rendelkezésre á||ő keret: 20.000'000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő tĺĺmogatás'

Támogatási intenzitás : 7 0%o

Támogatas összege: maximum 2.000.000 Ft.

Apá|yázatbenyújtásanak hataľidej e:20t1. november 2. -tő|20II. november 30. -ig

A pľojektek megvalósításának hatáńdeje: 2012. ápľilis 30.

A páIyázatok benyújtási hataĺidejéig 1 db pźl|yázat kenilt benyújtásľa az Ellrőpa oktatás és

Rendezvényszervező Kft. áttal. A 4fll20|1. (X.20.) szétmí képviselő-testtileti hatétrozat 4.

pontj a szerinti Bírá1ó Bizottság đĺintcltt a pá|y źaat érvényességéről.

A pá|yźzat keretében megvalósuló projekt címe: Józsefuaľos bemutatása Tripadvisor.com

nemzetkozi utazásí p oľtál on.

A megvalósítás indítása:2012. janláĺ 02.

Befejezése : 2012. április 30.

A projekt ĺisszkĺiltsége: 3 000 000 Ft

Igényelt támogatás tisszege: 2 000 000 Ft

onerő összege: 1 000 000 Ft

ProgramoVtevékenység ľésztvevőinek tervezett száma (fő): 500 000 fő

A projekt célja:

- Iétrehozni lphone, Android telefonokĺa ingyenesen elérhető, letölthető a keľiiletet

bemutató miniszoftveľt, gps-es navigált furaútvonalakat;

- turaúwonalak megielenítése, leíľások készítése, ajránlók, fényképek feltĺiltése a kerület

látnivalóiról a tripađvisor.com portáka;

. az így létrehozott tarta|mak hirdetése a google.com online hirdetési rendszeľein

keľesztül;

- a kerületben töltött vendégéjszakak számának nĺivelése, a turisztikai helyek, látnivalók

látogatottságtnaknövelése, vendéglátóipaľi egységek forgalmának növelése.

A Bíráló Bizottság további tĺáľgyalásokatkezdeméĺyezett a páIyazőval a projekt részleteinek

megismerésére, a pľojekt ĺlsszjózsefuaĺosi hasznĺának maxima|izźtlásáĺa. A Bíráló Bizottság
javasolja a Budapesti Turisaikai Desztináció Meneđzsment Nonprofit Kft-vel a kapcsolat

felvétetét az tita\uktervezett a benýjtott pá|yźzatta| hasonló targyn fejlesztés ügyében.

A Képviselő-testtilet hatásköľe a helyi önkoľmanyzatok,ĺőI szóló 1990. évi LXV. tcirvény 2. $

(Z)bekezđésén alapul.

Mindezeka|apjźnkéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgármestert, folýasson tĺĺľgyalásokat a benyújtott pźůyźnattal kapcsolatos
további ľészletek megismerése érdekében.
Felelős : Polgármester
Hatríridó: 20l 1. december l 5.

2. felkéri a polgármestert, hogy kérjen tźtjékoztatást a Budapesti Turisztikai Desztináció
Menedzsment Nonproflt Kft-től a benyújtott pá|yázatta| hasonló tź,reyű fejlesztéséről.
Felelős : Polgármester
Határidő: 20l 1. december l5.

3, felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetések lefolytatása után a pá|yazat

eredményérc| tajékoztassa a Képviselő testtiletet.
Felelős : Polgármester
Határidő: 2012. januári első Képviselő-testiileti ülés

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda . ,ł ,ľj, ,/'
Budapest, z)I|.decembeľ 06. ,, ,,ĺ ĺ ľ,,ĺĺ
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Egtý Attila

alpolgármester

a jegyzőt


