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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Sümeg és Tapolca települések testvérvárosi szerződése

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette: Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó
Farkas Dóra fogalmazó
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívandó: Dr. Rédei Zsolt Sümeg Város Polgármestere
Dr. Gutmayer Bernadett Sümeg Város Jegyzője
Gárdos Anikó irodavezető, Sümeg Tourinform Iroda
Minorics Tamás irodavezető, Tapolca Tourinform Iroda

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A település fejlesztés területén jelentős helyet tölt be a turizmus, hiszen számos lehetőség rejlik e területen, amit jelentős szakmai hozzáértéssel, összefogással és szervezéssel igazi közkincsé és vonzó helyi attrakciókká varázsolhatunk. A turizmus területén az összefogás, együtt gondolkodás, együtt tenni akarás egyaránt meg kell, hogy
fogalmazódjon a helyi vezetés, az önkormányzat, a civil szervezetek, a helyi erőforrásokat képviselő szervezetek és a lakosság részéről.
A vidéki turizmus fejlesztése nem választható el az országos és regionális szinten kidolgozott fejlesztési koncepcióktól, melyek nagy segítséget jelenthetnek a helyi fejlesztési tervek megalkotásában a közös kapcsolódási pontok összehangolásában. A
turizmus területén az utazás, az üdülés, a pihenés, a fizikai és a szellemi megújulás, a
föld kincseinek megismerése mellett a közvetlen emberi kapcsolatok kialakítása is
fontos. Mára fontos tendenciává vált, hogy a turizmus fejlesztése egy adott térségben
részben szolgálja a természeti környezet, a történelmi helyek és a kulturális hagyományok megőrzését.
Tapolca város és Sümeg város vezetése felismerte ennek lehetőségét, és együttműködési szándékát szeretné megerősíteni.
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A felek közötti partnerség lévén megvalósulhatna az alábbi területeken a fokozottabb
együttműködés, egymás közötti kapcsolatok fejlesztése:











Magas minőségű gyógy-, egészségmegőrző és wellnes szolgáltatásokra, illetve a térségi együttműködésre alapozott turizmus fejlesztése
A fenntartható fejlesztés elvének figyelembe vételével a természeti és kulturális erőforrások olyan módon való kihasználása, hogy ne okozzon kárt, ugyanakkor járuljon hozzá a lakosság életminőségének javításához
Turisztikai termékkínálat bővítése: új rendezvények megvalósítása, a régi
rendezvények kínálatának fejlesztése, egymás rendezvényeinek széles körben
történő ismertetése
A piacra jutás, értékesítés ösztönzése érdekében marketingtevékenység fejlesztése: információs táblák elhelyezése, közös turisztikai kiadványok szerkesztése
Borturizmus fejlesztése (borutak infrastruktúrája, kóstolóhelyek kialakítása,
reklámanyagok) sport és kulturális kapcsolatok erősítése
Közigazgatási, hatósági együttműködés, egymás munkájának segítése
Tapasztalatok cseréje önkormányzati fenntartású intézmények működése terén

Véleményem szerint célszerű lenne a fenti célok megvalósítása érdekében testvérvárosi szerződés megkötését kezdeményezni, amely a jó kapcsolatok további fejlesztését szolgálja. Felhatalmazást kérek, hogy a „Város Napján” a testvérvárosi szerződést
aláírhassam.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Sümeg Várossal fontosnak és szükségesnek tartja a
kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok fejlesztését. Ennek érdekében testvérvárosi szerződést kíván
kötni a turisztikai, kulturális, igazgatási, sport területeken történő együttműködés kiteljesedése érdekében.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a testvérvárosi szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Polgármester
Tapolca, 2007. március 14.
Ács János s.k.
polgármester

