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Tisztelt Képviselő-testület!
Az együttműködési megállapodás célja, hogy az Önkormányzat és az Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület a megállapodás aláírásával kinyilvánítják azon szándékukat, hogy
együttműködnek a Balaton Keleti Kapuja, mint turisztikai desztináció ismertségének növelése,
a desztinációhoz tartozó települések, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek,
vállalkozások, turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés elősegítése és erősítése
érdekében.
Az Egyesület által végzett turisztikai feladatok anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása a
Nemzetgazdasági Minisztérium helyi TDM szervezeti regisztrációhoz közzétett és a
regisztrációban az Egyesület által kötelezően vállalt feltételeivel összhangban.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesületbe való belépéssel tagdíjat fizet, mely tagdíj
mértéke bruttó 40.000,- Ft.
Tagdíj ellenében az egyesület Alapszabályában rögzített feladatok közül desztináció szintű
fejlesztéseket javasol, figyeli a pályázati lehetőségeket, közös pályázatokat kezdeményez.
A tagdíj befizetésének határideje adott év március 31. napja.
A tagdíjon felül az egyesület Alapszabályában rögzített turisztikai menedzsment feladatokra
külön szerződésben rögzített anyagi támogatást biztosíthat. További célzott feladatellátás
esetén a felek egyedi megállapodást kötnek.
Az Önkormányzat továbbá az egyesület részére kötelezően anyagi támogatást fizet államilag
megnövelt idegenforgalmi adóbevétele terhére amennyiben az egyesület munkájából adódóan
is idegenforgalmi adóbevétele meghaladja a 15.000.000 Forintot, azaz Tizenötmillió Forintot
a támogatás összege a növekmény 70 százaléka, de maximum 1.000.000,- forintot. A
növekmény utáni részt az önkormányzat a tárgyévet követő év március 31-ig köteles a
kedvezményezett részére megfizetni.
Az Egyesület jogai és kötelezettségei:
Balatonakarattya Község vonatkozásában ellátja a turisztikai desztináció menedzsment
feladatokat, melynek keretében megvalósul a turizmus egységes, stratégiai szemléletű, szakmai
alapokon történő koordinálása, irányítása, szervezése, továbbá a turizmus szereplőivel való
együttműködés.
Saját fenntartásában a jelen megállapodás időtartama alatt tourinform irodát üzemeltet. A
tourinform iroda információ-szolgáltatási tevékenységét az Egyesület teljes működési
területére, ezen belül az Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozóan biztosítja,
koordinálja.
Desztináció szintű honlapot üzemeltet, ahol a tourinform iroda munkatársai közreműködésével
gyűjti, rendszerezi és folyamatosan aktualizálja a turisztikai jellegű információkat, törekszik a
teljes körű online információszolgáltatás megvalósítására, kiemelten a település és a desztináció
programjainak, szolgáltatásainak propagálására.
Kialakítja a település turisztikai arculatát és ellát egyes települési marketing feladatokat az
Önkormányzat igényeivel összhangban, azzal szorosan együttműködve.

Részt vesz a belföldi turisztikai kiállításokon és vásárokon, azokon népszerűsíti a települést.
Közreműködik a hagyományos turisztikai jellegű rendezvények szervezésében,
kezdeményezően részt vesz új turisztikai rendezvények, attrakciók tervezésében,
megvalósításában.
Együttműködik a térségi, regionális turisztikai fejlesztésekben.
Marketingstratégiát alakít ki, turisztikai kiadványokat és promóciós anyagokat készít, PR
tevékenységet végez.
Desztináció szintű fejlesztéseket javasol, figyeli a pályázati lehetőségeket, közös pályázatokat
kezdeményez.
Éves marketing- és munkatervet, szakmai és pénzügyi tervet készít.
Az Egyesület vállalja, hogy az Önkormányzattól kapott támogatási összegeket az
Alapszabályban, valamint üzleti tervében meghatározott, esetenként konkretizált programokra
fordítja, annak végrehajtásáról beszámol az Önkormányzat képviselő-testületi ülésén.
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását.

Tisztelettel:
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
Együttműködési megállapodás tervezet
amely létrejött egyrészről Balatonakarattya Község Önkormányzata (székhely: 8172
Balatonakarattya, Iskola utca 7. adószám: 15827014-2-19, képviseli Matolcsy Gyöngyi
polgármester),
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület (székhely: 8174 Balatonkenese,
Táncsics Mihály utca 24., adószám: 19383059-1-19, képviseli: Revuczky Karion elnök),
(a továbbiakban: Egyesület) között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:
I. A megállapodás célja
1. Az Önkormányzat és az Egyesület jelen megállapodás aláírásával kinyilvánítják azon
szándékukat, hogy együttműködnek a Balaton Keleti Kapuja, mint turisztikai
desztináció ismertségének növelése, a desztinációhoz tartozó települések,
önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek, vállalkozások, turisztikai szolgáltatók
közötti együttműködés elősegítése és erősítése érdekében.
II. A megállapodás tárgya

2. Az Önkormányzat egyes, az alábbiakban nevesített turisztikai feladatainak az
Egyesület által történő átadása és ellátása a turisztikai desztináció menedzsment (TDM
elveivel összhangban.
3. Az Egyesület által végzett turisztikai feladatok anyagi és tárgyi feltételeinek
biztosítása a Nemzetgazdasági Minisztérium helyi TDM szervezeti regisztrációhoz
közzétett és a regisztrációban az Egyesület által kötelezően vállalt feltételeivel
összhangban.
III.Az önkormányzat jogai és kötelességei
4. Az Önkormányzat 2017. évben elfogadott költségvetése terhére
4.1.

tagdíjat fizet az Egyesület, mint TDM minősítéssel rendelkező szervezet
részére az általa ellátott turizmusszervezési feladatokra, melynek mértéke
bruttó 40.000 azaz bruttó negyvenezer Forint. Tagdíj ellenében az egyesület
Alapszabályában rögzített feladatok közül jelen megaállapodás 13. pontjában
nevesített feladatot látja el. Határidő a tagdíj megfizetésére az adott év március
31. napja.

4.2.

a jelen megállapodás 4.1. pontja szerinti tagdíjon felül az egyesület
Alapszabályában rögzített turisztikai menedzsment feladatokra (5.6.7.8.9.10.
11.12.14.15. pont) külön szerződésben rögzített anyagi támogatást biztosíthat.
További célzott feladatellátás esetén a felek egyedi megállapodást kötnek.

továbbá az Önkormányzat az egyesület részére kötelezően anyagi támogatást fizet
államilag megnövelt idegenforgalmi adóbevétele terhére amennyiben az egyesület
munkájából adódóan is idegenforgalmi adóbevétele meghaladja a 15.000.000 Forintot,
azaz Tizenötmillió Forintot a támogatás összege a növekmény 70 százaléka, de
maximum 1.000.000,- forintot. A növekmény utáni részt az önkormányzat a tárgyévet
követő év március 31-ig köteles a kedvezményezett részére megfizetni.

4.3.

IV. Az Egyesület jogai és kötelezettségei
5. Balatonakarattya Község vonatkozásában ellátja a turisztikai desztináció menedzsment
feladatokat, melynek keretében megvalósul a turizmus egységes, stratégiai szemléletű,
szakmai alapokon történő koordinálása, irányítása, szervezése, továbbá a turizmus
szereplőivel való együttműködés.
6. Saját fenntartásában a jelen megállapodás időtartama alatt tourinform irodát üzemeltet.
A tourinform iroda információ-szolgáltatási tevékenységét az Egyesület teljes
működési területére, ezen belül az Önkormányzat közigazgatási területére
vonatkozóan biztosítja, koordinálja.
7. Desztináció szintű honlapot üzemeltet, ahol a tourinform iroda munkatársai
közreműködésével gyűjti, rendszerezi és folyamatosan aktualizálja a turisztikai jellegű
információkat, törekszik a teljes körű online információszolgáltatás megvalósítására,
kiemelten a település és a desztináció programjainak, szolgáltatásainak propagálására.

8. Kialakítja a település turisztikai arculatát és ellát egyes települési marketing
feladatokat az Önkormányzat igényeivel összhangban, azzal szorosan együttműködve.
9. Részt vesz a belföldi turisztikai kiállításokon és vásárokon, azokon népszerűsíti a
települést.
10. Közreműködik a hagyományos turisztikai jellegű rendezvények szervezésében,
kezdeményezően részt vesz új turisztikai rendezvények, attrakciók tervezésében,
megvalósításában.
11. Együttműködik a térségi, regionális turisztikai fejlesztésekben.
12. Marketingstratégiát alakít ki, turisztikai kiadványokat és promóciós anyagokat készít,
PR tevékenységet végez.
13. Desztináció szintű fejlesztéseket javasol, figyeli a pályázati lehetőségeket, közös
pályázatokat kezdeményez.
14. Éves marketing- és munkatervet, szakmai és pénzügyi tervet készít.
15. Az Egyesület vállalja, hogy az Önkormányzattól kapott támogatási összegeket az
Alapszabályban, valamint üzleti tervében meghatározott, esetenként konkretizált
programokra fordítja, annak végrehajtásáról beszámol az Önkormányzat képviselőtestületi ülésén.
V. Záró rendelkezések
16. Felek a jelen megállapodást 2017.04.01. napjától 2017. december 31-ig kötik.
17. Jelen megállapodást a Felek bármelyike megszüntetheti – előzetesen írásban,
indokolási kötelezettség nélkül tett – egyoldalú jognyilatkozattal kilencven napos
felmondási idővel.
18. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a hatályos
jogszabályok előírásai az irányadók.
19. Jelen megállapodást Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
……………./2017. (…………..) számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen megállapodást a felek átolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Balatonakarattya, 2017. ……………………
Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Revuczky Karion
elnök

