KÖZÉPTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (tervezet)

mely létrejött egyrészről ………………. Község / Város Önkormányzata (cím: ………………………………….,
adószám: ……………………….., képviseli ………………………….. polgármester), továbbiakban Önkormányzat
másrészről
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (2890 Tata, Ady E. út 9., adószám: 18140022-2-11, képviseli
Berczelly Attila elnök), továbbiakban Egyesület
között a lent megjelölt napon az alábbi feltételek mellett:

1. Az Önkormányzat és az Egyesület között megkötött jelen együttműködési megállapodás célja
a turizmus versenyképességének növelése, a látogatók megelégedettségének, a térséghez
köthető információkkal való ellátásának javítása, a turizmus szereplőinek naprakész üzleti
információkkal történő ellátása, a helyi turisztikai desztináció menedzsment rendszer
fejlesztése. Ennek érdekében a desztináció szintű turizmus-menedzsment feladatokat,
kompetenciákat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint rögzítik:
2. Önkormányzat vállalja, hogy


megszünteti a párhuzamos struktúrákat, kapacitásokat, a turizmussal kapcsolatos
kompetenciákat átruházza az Egyesületre;



az önkormányzati web-portálon átlinkeléssel biztosítja a térség turisztikai portáljához /
rendszeréhez (www.visitatta.com) való közvetlen hozzáférést;



turizmussal kapcsolatos döntései meghozatala előtt az előterjesztéseket az Egyesület
részére véleményezésre megküldi, és az Egyesület javaslatait a döntések meghozatalánál
figyelembe veszi;



valamennyi turisztikai, vagy azzal közvetlenül vagy közvetve összefüggő napirendi pont
bizottsági, képviselő-testületi tárgyalására az Egyesület képviselőjét meghívja;



az Egyesület kiszámítható működésének biztosítása érdekében az Egyesület rendes
tagjaként a mindenkor érvényes tagdíjat befizeti;



betekintést enged a településen korábban keletkezett, nyilvánosságra hozott
településfejlesztési, településrendezési, turisztikai stb. előterjesztésekbe, határozatokba,
együttműködési megállapodásokba, testvér-települési megállapodásokba, amelyek
tartalmának megismerése az Egyesület munkájának ellátását, az Önkormányzattal kötött
megállapodás teljesítését segíti;



a Polgármesteri Hivatal apparátusa segítségével az Egyesület részére eljuttat minden
olyan turisztikai tárgyú rendelkezést, információt, amely az Egyesület feladatainak
ellátásához, illetve megbízásának teljesítéséhez szükséges;



a Képviselő-testület az Egyesülettel kötött megállapodás teljesítését évente testületi ülés
keretében napirendre tűzi, és az Egyesület képviselőjének meghívásával azt tárgyalja;



képviselteti magát az Egyesület közgyűlésein.

3. Egyesület vállalja, hogy


a Tata Ady E. út 9. alatt található Tourinform Iroda információ-szolgáltatási
tevékenységét az Egyesület teljes működési területére, ezen belül az Önkormányzat
közigazgatási területére vonatkozóan biztosítja, koordinálja;



ellátja a desztináció szintű turisztikai menedzsment feladatokat, nevesítve:
-

turisztikai információ-szolgáltatás,
programszervezés,
kiadványok megjelentetése,
turisztikai termékek fejlesztése,
marketingkommunikációs feladatok ellátása,
kutatások, statisztikák készítése
turisztikai célú pályázatok kidolgozása, menedzsmentje



érdekképviseleti tevékenységet végez;



a turizmushoz kapcsolódó
megvalósításában részt vesz;



az Alapszabályban megfogalmazott célok és …………… település / város turisztikai
fejlesztési feladatainak megvalósításában együttműködik …………….. Község / Város
Önkormányzatával, nevesítve:
-

desztináció

fejlesztési

stratégiák

kidolgozásában,

turizmus szereplőinek összefogása,
vendégek számának növelése,
vendégéjszakák számának növelése,
szezon meghosszabbítása, forgalomnövelés.



desztináció szintű weboldalt működtet, melyen az Önkormányzat által igényelt turisztikai
témájú információkat, közléseket, felhívásokat közzéteszi;



desztináció szintű rendezvény- és programszervezési feladatokat végez (az
önkormányzati szervezésű rendezvények továbbra is az Önkormányzat kompetenciájába
tartoznak);



a működés során keletkező dokumentumokat megküldi Önkormányzat részére;



az Önkormányzat által befizetett tagdíjat az Alapszabályban, valamint az együttműködési
megállapodásban foglalt célokra használja fel;



évente szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet legkorábban a tárgyévet követő év
júniusában az Önkormányzat számára megküldi

4. A szerződés határozott időtartamra, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2016-ban
beadásra kerülő TDM pályázatának fenntartási időszakának végéig (2+5 év, 2016-2023).
A Megállapodás teljesítése során Felek kötelesek együttműködni, egymást haladéktalanul
értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen dokumentumra kiható minden lényeges adatról,
tényről, körülményről.
Felek a Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott, a felek érdekkörébe tartozó
információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél tudomására csak a másik fél
írásbeli hozzájárulásával hozhatják.
A Felek a Megállapodással összefüggő vitás eseteket elsősorban tárgyalások, kölcsönös
egyeztetések útján rendezik. Jogvita esetére Felek kikötik a Tatai Városi Bíróság, illetve a
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét.
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Tata, …………………………..

--------------------------------……………………………………
polgármester

Jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:

--------------------------------Berczelly Attila
elnök

