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JEGYZŐKÖNYV
mely készült az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság 2010. január 18-án tartott üléséről
Jelen vannak:
A bizottság részéről: Orosz Lászlóné
Gálfi Antal
Weil Zoltán

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag

Hiányzik: Kelemen Csaba
Sneider Tamás
A hivatal részéről: Hódosi Lajosné idegenforgalmi ügyintéző
Állandó meghívott: Badacsonyiné Bohus Gabriella
Vancsó Gyula
Dudás Tamás
Orosz Lászlóné: Köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a hivatal szakemberét és az állandó
meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az ülésen 3 fő megjelent.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
1./ Javaslat turisztikai tematikus évre – 2010 a Bor éve Egerben (KGY)

Dr.Kovács Luca
csoportvezető

Előadó: Protovinné Zsilinszky Erzsébet
kulturális és idegenforgalmi projektmenedzser
Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Részletesen ismerteti a javaslatot. Vincze Béla lett az
elmúlt év borásza és a javaslatban leírt részletes promóciós és programterv az Ő személye
köré fonódik.
Orosz Lászlóné: Eger viszonylatában szinte nincs olyan év, hogy dominánsan ne jelenjen
meg az egri bor a turisztikai rendezvények sokasága között.
Badacsonyiné Bohus Gabriella: Ezt a programtervezetet kifejezetten Vincze Bélára találták
ki, amit jónak tartok.
Weil Zoltán: A szlogennel nem értek egyet. Sokkal jobban hangzana például „Randevú az Év
Borászával”
Badacsonyiné B.Gabriella: Én is túl tematikusnak tartom az elnevezést.
Orosz Lászlóné: Javasolnám, hogy a TDMSZ dolgozza ki a koncepcióját.
Orosz Lászlóné: További kérdés nem lévén, megkérem a bizottságot, hogy szavazzunk. A
bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi döntést hozta:
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1/2010 (01.18) sz. Idegenforgalmi és Marketing Bizottság döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Idegenforgalmi és Marketing Bizottsága, mint a
helyi TDM alapító tagja, támogatja a borszakma képviselőinek kezdeményezését a
„2010 a Bor Éve Egerben” témaév megnevezésre. A Közgyűlésnek javasolja, hogy a
TDM tagság a borágazat képviseletének és az érintett civil szervezeteknek együttes
véleményét figyelembe véve alakítsa ki a helyi tematikus évekre vonatkozó városi
marketing koncepciót, összhangban a turisztikai ágazat éves tematikájával.
Határidő: 2010.február 15.
Felelős: Titkársági Csoport
Dr.Kovács Luca

2./ Tájékoztató az „Eger Petőfi téri ingatlanfejlesztési program”
elnevezésű projekt lezárásáról.

Gadavics Gyula
irodavezető

Előadó: Göndör Tibor
városfejlesztési csoportvezető
Göndör Tibor: Ismerteti a tájékoztatóban leírtakat. Az elmúlt időszakban voltak
megkeresések, de egyik sem járt sikerrel.
Orosz Lászlóné: A terület hasznosítása érdekében történt nyilvános felhívás?
Göndör Tibor: Külön nem volt meghirdetve. De továbbra is várják a befektetőket.
Orosz Lászlóné: Az elmondottak alapján a költségvetésben milyen módon fog szerepelni?
Bevételt terveznek rá?
Göndör Tibor: Sajnos ezt nem tudom. Amennyiben az értékesítés megtörténik azt már a
Vagyongazdálkodási Csoport végzi. A hivatalai átszervezés alapján gyakorlatilag a téma 3
iroda hatáskörébe tartozik. A pályázat benyújtása a Városfejlesztési és-Üzemeltetési Iroda, az
ingatlan értékesítése a Vagyongazdálkodási Csoport, a tervek készítése az Építésügyi Iroda
feladatkörébe tartozik.
Orosz Lászlóné: Javasolnám, hogy készítsünk egy komplett befektetői anyagot a három iroda
közreműködésével és azt publikáljuk akár még külföld felé is.
Göndör Tibor: Természetesen el lehet készíteni, de ehhez vezetői döntés szükséges.
Orosz Lászlóné: Esetleg az új Városfejlesztési Kft. kompatibilis lehet a témában.
Göndör Tibor: Ehhez vezetői döntés szükséges.
Protovinné Zs. Erzsébet: Javaslom, hogy a tanácsnoki ülésen vessék fel a komplett
befektetői anyag készítését.
Orosz Lászlóné: Amennyiben további kérdés nem lévén, kérem, a bizottságot szavazzon. A
bizottság elfogadta a tájékoztatót 3 igen szavazattal.
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3./ Beszámoló a Kárpát-medence kincsei Egerben rendezvényről

Dr.Kovács Luca
csoportvezető

Előadó: Protovinné Zsilinszky Erzsébet
kulturális és idegenforgalmi projektmenedzser

Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Összegzi a Kárpát-medence kincsei Egerben rendezvényt.
Orosz Lászlóné: A Hungarofest beszámolójában olvasott reklámértékeket mi alapján
számították ki?
Protovinné Zs. Erzsébet: A Hungarofest kapta meg az Európa Kulturális Fővárosa
rendezését is. A korábbi kapcsolataiból és a médiákkal kötött szerződésük alapján
árukapcsolással tudták azt elérni, hogy a reklámra fordítható összeget megsokszorozzák.
A Kárpát-medence Kincsei Egerben rendezvény első éves hozadékát tulajdonképpen még
nem lehet mérni. Folyamatos fejlesztést igényel.
Weil Zoltán: Nekem továbbra is az a véleményem, hogy ez a típusú rendezvény nehezen
kapcsolható a város imázsához.
Protovinné Zs. Erzsébet: El kell dönteni, hogy a város milyen irányba kíván tovább menni a
turisztikai – kulturális rendezvények területén.
Itt szeretném megemlíteni, hogy a múlt évben minőségi bizonyítványt kapott a Történelmi
Vígasságok rendezvényünk.
Orosz Lászlóné: További észrevétel nem lévén, megkérem, a bizottságot szavazzunk. A
bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.
Eger, 2010. február 4.

Hódosi Lajosné
jegyzőkönyvvezető

Orosz Lászlóné
tanácsnok

