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Tisztújító közgyűlési jegyzőkönyv

Tourinform Tokaj, 2012. október 2.

Jelen vannak:

• Gergely Miklós - elnök
• Nagy Júlia - TDM menedzser
• Valamint a jelenléti Íven felsoroltak.

Jegyzőkönyv vezető: Ujj Anna Melinda
a közgyűlés által egyhangúlag elfogadva

Jegyzőkönyv hitelesítő: Dévald István és Várhelyi Péter
a közgyűlés által egyhangúlag elfogadva

A 14:00 órai közgyűlés létszám alapján határozat képes.

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hozzá szólni, illetve újabb napirendi
javaslattal élni nem kívántak.

1. Tisztújítás - jelöltállítás

• Dr. Hajdú Zsuzsanna a jelölő Bizottság elnöke felsorolja a jelölteket, majd felolvassa a
jelöléssel, szavazással kapcsolatos szabályokat.

• Dr. Hajdú Zsuzsanna lehetőséget ad újabb jelöltek állítására-s Nincs újabb jelölt!

• Ajelenlévők egyhangúan egyetértenek azzal, hogy titkos szavazás legyen,

• A két Elnök jelölt közül csak az egyik van jelen, Asztalos Éva, az Ó bemutatkozása
következik

2. Nagy Júlia bemutatja a TTHE szervezet éves munkáját

• A TDM-ek helyzete országos szinten

• Hazai turizmus bemutatása, érvek amellett, hogy ezt erősebbre kelleene) szervezni,
illetve utalás arra, hogy mennyire fontos a dolgozók és szolgáltatók hozzáállása.
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• TTHE tevékenysége 2012-ben:

- Nyelvi tanfolyamok indítása
Szakmai tanulmányút a Tisza-tónál
Guide@Hand továbbképzés
Borkóstoltató faházak beszerzése
Bor-túra központ elindulása (kerékpárok)
Önkéntes programok: Mária-út festés, szemét szedés
Marketing megjelenések, kiállítások, vásárok, rendezvények
Információs táblák
Új honlap
Turisztikai kártya elindulása
Guide@Hand séták
Back office munkájának bemutatása

Az elhangzottakkal kapcsolatban nincs kérdés!
Ajelenlévők egyhangúan elfogadják a beszámolót és az alábbi határozatot hozzák:

TTHE 14/2012. (X.2.) számú Kgy. Határozata

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülete

Beszámoló a Tokaji TDM szervezet éves munkájáról

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése

1. Egyhangúlag elfogadja Nagy Júlia szakmai beszámolóját

Felelős: Nagy Júlia

Határidő: azonnal

3. Dr. Hajdú Zsuzsanna elmondja a szavazás menetét

• Megtörténik a szavazó lapok kiosztása

• A legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz a tisztség viselője
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• Összeáll a szavazat számláló bizottság:

Oleámé Dr. Kádas Mariann
Pelles Edit
Visztenfeld Pál

• A jelenlévők 2 tartózkodás mellett jóváhagyják a szavazat számláló bizottság
személyeit.

• Megkezdődik a szavazás.

• Összegyűjtik a szavazatokat, majd a szavazat számláló bizottság elvonul összesíteni.

4. TDM menedzseri pályázat kiírása

• Nagy Júlia felsorolja a kötelező elvárásokat, feltételeket, majd a plusz kritériumokat
(desztináció, szolgáltatók ismerete, számítógépes ismeretek, idegenvezetésben való
tapasztalat, termékfejlesztésben való jártasság, B kategóriás jogosítvány, külső
kapcsolatrendszer, 3 éves vezetői gyakorlat), végül az előnyöket (nyelvtudás,
kommunikációs készség, saját gépjármű, tapasztalat a TDM terül etén,
rendezvényszervezési tapasztalat, végzettség, tokajilszerencsi kistérség lakosa)

• Nagy Júlia ismerteti a pályázat tartalmát: szakmai önéletrajz magyarul + 1 idegen
nyelven, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 2 éves szakmai koncepció,
motivációs levél magyar + angol nyelven, fizetési igény megjelölése, referenciák

• Október 15-e a pályázatok beadási határideje, majd írásbeli vizsga, szóbeli
elbeszélgetés az Elnökség tagjaival.

• Nagy Júlia szavazásra bocsájtja, várja a véleményeket

• Javaslatok: - rövid a határidő, - nagyon szigorúak a feltételek

• Az október I5.-ei határidőt

elfogadja: 33 fő I nem fogadja el: 1 fő I tartózkodik: 4 fő

• Javaslat: a 3éves vezetői gyakorlat előnyt jelentsen.

elfogadja: 36 fő I nem fogadja el: 2 fő I tartózkodik: O

• Szavazás a végleges pályázatról:

elfogadja: 34 fő I nem fogadja el: O I tartózkodik: 4 fő

A közgyűlés az alábbi határozatot hozza a fenti módosítások figyelembevételével:
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TTHE 15/2012. (X.2.) számú Kgy. Határozata

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülete

TDM menedzseri pályázat kiírása

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése az
alábbi döntést hozta a kérdésben:

1. Javaslatok: - rövid a határidő, - nagyon szigorúak a feltételek

2. Az október IS-ei határidő módosítása november l-jére

- elfogadja: 33 fő / nem fogadja el: 1fő / tartózkodik: 4 fő

3. Javaslat: a 3éves vezetői gyakorlat előnyt jelentsen

- elfogadja: 36 fő / nem fogadja el: 2 fő / tartózkodik: O

4. Szavazás a végleges pályázatról a most megszavazott módosításokkal

- elfogadja: 34fő / nem fogadja el: O/ tartózkodik: 4fő

Az egyesület afenti mádositásokkal az alábbiak szerint írja ki a TDM menedzseri pályázatot:

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenfogalmi és Kulturális Egyesület, mint az
érintett térség regisztrált helyi TDM szervezete munkatársat keres TDM menedzseri pozíció
betöltésére. _.

az alábbi feltétel ekkel:

Fő feladatok:

• A TDM Szervezet munkaszervezet-vezetői feladatainak ellátása, szakmai és operatív
feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése, valamint

• a desztináció turisztikai menedzsment feladatainak ellátása, koordinálása

• a TDM szervezethez és a desztinációhoz kapcsolódó stratégiai, tervezési-kutatási,
fejlesztési-pályázati, valamint marketing-, látogatói- és információ-menedzsmenti
feladatok szakmai koordinációja, irányítása;

• a TDM szervezet regisztrációjában vállalt feladatok teljes körű ellátása, koordinálása
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Továbbá:

• kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, kiemelt helyi, térségi, regionális és országos
turisztikai döntéshozókkal, szolgáltatókkal, partnerekkel és aszaksajtóval;

• a TDM Szervezet szakmai, nyilvánossági és PR rendezvényei előkészítésének,
lebonyolításának koordinációja (szakmai szemináriumok, konferenciák, utazási
kiállításon való megjelenés, PR rendezvények stb.);

• a TDMSZ szolgáltatási struktúrájának, belső folyamatainak, továbbá monitoring
rendszerének és kommunikációs eszközeinek folyamatos fejlesztése, valamint

• TDMSZ képviseleti és lobbi feladatok ellátása.

Elvárások:

• Felsőfokú szakirányú végzettség
földrajzí/geográfus és/vagy turisztikai)

• minimum 5 év igazolható, turizmus (szolgáltatási, tervezési, fejlesztési vagy
marketing) terül etén megszerzett releváns szakmai tapasztalat

(közgazdasági/területfej lesztési és/vagy

• pályázati projektmenedzsmentben való jártasság (tervezés - pályázatírás -
projektmenedzsment - elszámolás)

• minimum egy nyelv középfokú ismerete (nyelvvizsga bizonyítvány, illetve
tárgyalóképes nyelvtudás)

• a TDM menedzser egyidejűleg nem lehet más TDM szervezet tisztségviselője vagy
TDM munkatársa / TDM menedzsere

• nem lehet önkormányzati, kistérségi társulási tisztségviselő, munkatárs, képviselő

További feltételek:

• a desztináció társadalmi, gazdasági, kulturális ismerete,

• a helyi TDM szolgáltatóinak az ismerete, megfelelő dokumentálható
kapcsolatrendszer,

• számítógépes irodai programok biztos használata,

• kiadványszerkesztésben, szövegírásban való jártasság,

• turisztikai webportál fejlesztésben való jártasság, alapvető tartalomkezelési
rendszerek, TDM szoftverek ismerete,

• turisztikai szakértésben való jártasság,

• idegenvezetői, illetve csoportprogramok szervezésében/lebonyolításában való
tapasztalat,
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• kutatásban, tanulmányírásban, marketingterv készítésében való jártasság,

• termékfejlesztésben való jártasság,

• a marketingmunkához és termékfejlesztéshez szükséges külső kapcsolati rendszer
megléte,

• B_kategóriás jogosítvány,

Előnyt jelent:

• a desztináció fő nemzetközi küldő területeinek tárgyalóképes nyelvismerete,

• igazolható vezetői gyakorlat

• gazdasági vagy idegenforgalmi felsőfokú végzettség,

• TDM munkaterületen szerzett tapasztalat,

• Tourinform Irodában vagy turisztikai szolgáltatás területén végzett vezetői szakmai
tevékenység,

• turisztikai területen szerzett rendezvényszervezési tapasztalat,

• projektmenedzsment, területfejlesztési és vezetési tapasztalat,

• személyes felelősségvállalás és a desztináció eredményeihez való aktív hozzájárulás,

• kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség, valamint

• saját gépjármű

• egyéb szakmai végzettség (pl. valutaváltó, boltvezetői végzettség, amely lehetővé tesz
az információs pontok minél hatékonyabb működtetését)

• ha a tokaji vagy szerenesi kistérség lakosa

• a két kistérségben végzett dokumentált termékfejlesztési és marketing tevékenység

• világörökségi projektekben való szakmai részvétel, tapasztalat

A pályázat tartalmazza:

• Szakmai önéletrajzot magyar és egy idegen nyelven

• Végzettségeket igazoló dokumentációk másolatát

• 2 éves szakmai koncepció, amelyből kiderül, hogy az eddigi közösségi fejlesztéseket
milyen irányvonalak mentén szeretné a TDM menedzser fejleszteni, illetve az általa
javasolt munkaszervezeti modell

• motivációs levelet magyar és angol nyelven
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• Fizetési igény megjelölését

• Referenciákat
Min. 1 önkormányzat (polgármester vagy jegyző), illetve 3 TDM tag turisztikai
szolgáltató szakmai ajánIását

A kiválasztás menete:

• teljes körű pályázati anyag benyújtása 2012. november 1-ig

• írásbeli vizsga - tartalma: helyismeret, a TDM tagok ismerete, projektmenedzsment
ismeretek, marketingismeretek, a TDM rendszer ismerete - 2012. november 3-5-e
között

• szóbeli elbeszélgetés - 2012. november 8-10.

• A pozíció betöltése: 2012. november 15.

A szakmai koncepció összeállításához minden szükséges segédanyag elérhető a www.tokaj-
turizmus.hu oldal Szakmai hírek rovatában, illetve további információ kérhető Nagy Júlia
TDM menedzsertől a julia.nagy@tokaj-turizmus.hu e-mail címen, valamint a +36 70 635 25
84 telefonszámon.

Munkába lépési feltételek:

• Az álláshely 3 hónap próbaidő után 2 évre tölthető be.

• Bérezés, illetve egyéb juttatások megegyezés szerint.

• A pozíció 2012. november 15-től tölthető be

• A pályázónak vállalnia kell, hogy a munkába állás után 2 éven belül részt vesz egy
TDM menedzseri szakirányú képzésen

Munkavégzés helye:

• A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
általlefedett helyi TDM területe

• Jelentkezési határidő és a szakmai pályázati anyag beadásának határideje:
2012. november 1.

Jelentkezés módja és a pályázat beadásának pontos helye:

• Levélben és e-mail-ben a következő címen:

• Tokaj-Hegya1ja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
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• Levelezési cím: 3910 Tokaj, Serház u. 1.

• Email cím:info@tokaj-turizmus.hu

• A borítékon, illetve az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: "TDM menedzser
álláspályázat"

Felelős: Nagy Júlia

Határidő: azonnal

6. Helyi termékek mintaboltja Tarcalon

• A szolgáltatók nem vállalják, hogy előfinanszírozzák

• Szavazásra bocsájtják, hogy legyen e Mintabolt úgy, hogy külső befektetőket keresnek
hozzá:

igen: 32 fő / nem: O/ tartózkodik: 6 fő

TTHE 17/2012. (X.2.) számú Kgy. Határozata

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülete

Helyi termékek mintaboltja Tarcalon

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése

1. 32 igen és 6 tartózkodás mellett megszavazza, hogy úgy legyen Mintabolt Tarcalon, hogy
annak Iétrehozásához külső befektetőket keresnek

Felelős: Nagy Júlia

Határidő: azonnal
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7. Vitour és ÉMOP pályázatok bemutatása

• Vitour Landscape projekt felvázolása, bemutatása

• ÉMOP pályázat bemutatása

TTHE 18/2012. (X.2.) számú Kgy. Határozata

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülete

Vitour és ÉMOP pályázatok bemutatása

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése

1. egyhangúlag elfogadja Nagy Júlia beszámolóját

Felelős: Nagy Júlia

Határidő: azonnal

A szavazatszámlálás befejeződött, Dr. Hajdú Zsuzsa ismerteti az eredményeket:

• 73 szavazat érkezett, ebből 72 érvényes

• Elnök: 56 szavazattal: Asztalos Éva

• Alelnök: 68 szavazattal: Dévald István

• Elnökségi tagok:

- 64 szavazattal - Gergely Miklós
55 szavazattal+ Várhelyi Péter
53 szavazattal- Tarnai Gábor dr.
37 szavazattal- Turjányi Miklós
Szavazat egyenlőség: 32 szavazat - Király Judit, Hajdú Zsuzsanna

~ A közgyűlés úgy határoz, hogy ha Hajdú Zsuzsanna Szerenesi Kistérségi
Társulás irodavezetői pozíciója megszűnik, akkor automatikusan Király Judit
tölti be az elnökségi tagságot.
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• Felügyelő bizottsági tagok:

- 65 szavazattal=- Baracskai László
- 63 szavazattal - Varga László
- 60 szavazattal- Bukovinszki Béla

TTHE 16/2012. (X.2.) számú Kgy. Határozata

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülete

Tisztújítás

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közgyűlése az
alábbi döntést hozta:

1. Elnök: dr. Asztalos Éva

2. Alelnök: Dévald István

3. Elnökségi tagok:

- Gergely Miklós
- Várhelyi Péter
- Tarnai Gábor dr.
- Turjányi Miklós
- Szavazat egyenlőség: Király Judit, dr. Hajdú Zsuzsanna

---+ A közgyűlés úgy határoz, hogy ha dr. Hajdú Zsuzsanna Szerenesi Kistérségi Társulás
irodavezetői pozíciója megszűnik, akkor automatikusan Király Judit tölti be az
elnökségi tagságot.

4. Felügyelő bizottsági tagok:

- Baracskai László
- Varga László
- Bukovinszki Béla

Felelős: Nagy Júlia

Határidő: azonnal

8. Egyéb

• Egyéb kérdés, kérés, felvetés nem hangzik el az egybegyűltek részéről.
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Gergely Miklós megköszöni a megjelentek figyelmét és bezárja a közgyűlé st.

jegyzőkönyv hitelesítő 1_
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