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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című pályázati felhívások 3.2 pontjában „a projekt műszaki-
szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” között több pontban 
is szerepel, hogy a nyertes projekteknek együtt kell működnie, és a marketing 
stratégiáját véleményeztetni kell egy regisztrált térségi Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment (TDM) szervezettel. Ugyanitt feltételként írja elő a pályázati felhívás a 
TDM szervezethez történő csatlakozást a projekt megvalósítása során. 
 
A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület 2016. őszén éppen azért jött létre - részben a 
Tolna Megyei Önkormányzat támogatásával -, hogy Tolna megye turizmusának 
ösztönző, kezdeményező és azt összefogó szereplője legyen. Az alapítók között volt 
a Tolnáért Nkkft, és a megyei főépítész is, illetve a megye különböző turisztikai 
szereplői: gyógyfürdők vezetői, erdők, várak kezelőinek turisztikai munkatársai. 
 
Az egyesülethez csatlakozott a megyében működő 3 helyi TDM szervezet is, és így 
2017. március végén az NGM a Tolna Kincse Turisztikai Egyesületet a benyújtott 
szakmai stratégia és koncepció alapján Térségi TDM-ként regisztrálta. 
 
Sajnálatos módon a térségi TDM-ek működését biztosító GINOP pályázat időközben 
visszavonásra került, és a hazai turizmus irányítása is nagy mértékben átalakult. 
 
A Magyar Turisztikai Ügynökség által felvázolt fejlesztési területekben Tolna megye 
nem szerepel, így az itteni szereplőknek alulról építkezve kell a megye turizmusát 
újraszervezni, lévén 2010. körül valamennyi, a turizmusban részt vevő támogatott 
szereplő (Tourinform irodák, megyei turisztikai KHT) tevékenysége megszűnt. 
 
Az elmúlt évek kezdeti nehézségei után új tagokkal és képzett munkatársakkal az 
egyesület megerősödött. Csatlakoztak hozzá a TOP-1.2.1–15 felhívásra pályázatot 
benyújtó és támogatásban részesült települési önkormányzatok és egyéb nyertes 
pályázók. Így jelenleg az egyesületnek 25 tagja van, melyből 10 helyi önkormányzat. 
Számukra az egyesület elvégezte a marketing stratégiájuk szakértői véleményezését 
és az egyesülthez történő csatlakozás biztosításával a TOP projekt szakmai 
elvárásainak, és a felhívás szerinti első merföldkő előírásainak így meg tudtak felelni. 
 
Az egyesület a közeljövő feladatai között azt tervezi, hogy a már működő Facebook 
oldala mellett egy átfogó megyei turisztikai honlapot hozzon létre és üzemeltessen, 



 

melyben a megye turisztikailag vonzó értékei mellett a megvalósuló TOP projektek is 
átfogóan megjelennének, illetve erről a portálról a többi, részletesebb információt 
tartalmozó turisztikai projekt honlap elérhető lesz. 
 
Ez nagyban hozzájárulhat valamennyi megvalósulásra kerülő projekt látogató 
számának növeléséhez, és a szükséges indikátorok teljesítéséhez. 
 
Az éves tagdíj jelenleg 10.000.- Ft, melynek nagyságrendi változása a jövőben sem 
várható. A tagsági jogviszonnyal az egyesület hatályos alapszabályának 10. §-a 
értelmében a tag az alábbi kötelezettségeket vállalja: 
 

- Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak 
megvalósításában. 

- Az Egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat. 
- Az Egyesület tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés 

határozataiban foglaltakat. 
- Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi 

kötelezettségek teljesítésére. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az 
Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület tevékenységét. 
 
 

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (II.15.) közgyűlési határozata a Tolna 
Kincse Turisztikai Egyesülethez való 
csatlakozásról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzatnak a Tolna Kincse 
Turisztikai Egyesülethez való csatlakozását 
támogatja. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
mindenkori éves tagdíj fedezetét a 
költségvetésében biztosítja. 
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