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Tárgy: Javaslat Magyarország Európai Unió 
Tanácsának soros elnöksége alatt 
tartandó turisztikai programok 
támogatására 

Magyarország 2011. január l-je és június 30-a között az Európa Unió Tanácsának soros 
elnökségét tölti be. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Fővárosban ebben az időszakban 
több jelentős turisztikai programot és rendezvényt szervez és finanszíroz, melyhez a mellékelt 
leírás és kérelem alapján önkormányzati támogatást igényelt. 
A kérelmet a Gazdasági Bizottság a soron következő ülésén tárgyalja, az elnök a bizottság 
javaslatát a testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi döntés hozza meg. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Európai 
Unió Tanácsának soros elnökségéhez kapcsolódó Budapest turisztikai programok 
megrendezéséhez a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részére 3 815 OOO Ft támogatást 
biztosít a Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Budapest, 20 ll. április 4. 

Törvényességi szempontból látta: 
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BUDAPESTIKERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

V. Turizmus és Vendégliit~is Osztály 
Budapest, 2011. január 27. 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester úr részére 

Budapest. 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Ú r! 
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A 2011. január l. és június 30. közötti időszakban, Magyarország Európai Unió Tanácsának soros elnöksége 
alatt megtartandó, Budapest turisztikai programjába beágyazandó nagyszabású rendezvényeinkhez kérjük 
Önkormányzatok hozzájárulását, melyek ez ideig a Budapest Főváros támogatásával valósultak meg. 

Az idegenforgalmi adóból származó bevételek felhasználását a 2000. évi ev. törvény l. § (2) bekezdése a 
kerület( ek) kompetenciájába helyezte. 

A 201 O. évben a Fővároshoz befolyt idegenforgalmi adó összegének 4,6811 %-a került az Önök önkormányzata 
részére leosztásra, melynek figyelembevételével kérjük a Tisztelt Képviselő-testül~. hogy az alább felsorolt 
rendezvényeket a kerület turisztikai programjába beemelni és megvalósításukhoz a leosztási aránynak 
megfelelő méctékben hozzájárulni szíveskedjen. 

Rendezvény megnevezése Időpontja Költsége 
Önkormányzati 

Támo2atás össze2e 

Idegenvezetői Világnap 2011. február 27. 12.000.000.- 565.000.-

Magyar Kézműves Nap 
2011. április 14-17. 28.180.000.- 1.320.000.-

és Karnevál 
Európa Nagyasztala-

2011. május 26-29. 28.180.000.- 1.320.000.-
Gasztronómiai Napok 
Budai V ár - Várőrség 

2011. évben 13.000.000.- 610.000.-
működtetése 

Összesen: 3.815.000.-

A rendezvények közül a Nemzetközi Idegenvezetői Világnap a legjelentősebb és már l O éve hagyományosan 
február hónap utolsó vasárnapján kerül megrendezésre. 
2010-ben 12.000 látogató vett részt programjain. Ebben az évben az EU elnökség miatt még jelentősebb 
mértékben segítené a Főváros turisztikai bemutatását. A rendezvény megtartása abban az esetben lehetséges, ha 
erre a programra 2011. február 15-ig a keretet biztosítani tudjuk. 
Kérem Önöket, tegyék lehetövé, hogy a hagyományoknak megfelelően ez évben is megrendezésre kerülhessen. 

Kérésünk pozitív elbírálásában bízva várom mielőbbi szíves válaszukat 

E-mail: vszepesi@bkik.hu, kofalvi@>bldk.lm 
Fax: +36 l 488 2048 

Tisztelettel: J. . ...,_\.\ l 

Szatmáryné Jiihl Angéla 
Osztályelnök 

Fővárosi képviselő 

HH6 Budapest, Krisztina Krt. 99. 
www.bkik.hu 

Telefon: +36 l 488 2045, +36 l 488 2489 
Mobil: +36 307439366 


