
VIII-236/3362/2012.   sz. határozat   2. sz melléklet  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Szervezet neve: Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Adószáma:15735605-2-05
Cégjegyzék / törzsszáma:735605
Képviselője: Dr. Kriza Ákos, polgármester

másrészről

Szervezet neve: MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 6/b.
Adószáma:
Cégjegyzék / törzsszáma:
Képviselője: Nagy Júlia ügyvezető

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint

1. Alapfelvetések

E  jelen  megállapodás  érvényes  létrejöttének  előfeltétele  az,  hogy  a  törvényes  képviselők 
testületeik felhatalmazó határozata alapján, azaz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlésnek, illetve a  MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi 
Marketing Nonprofit  Kft. (továbbiakban:  Kft.)  taggyűlésének jóváhagyó határozata  alapján 
látják el kézjegyükkel.

Felek kijelentik, hogy a  MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft. a helyi 
TDM szervezet funkcióját tölti be.

Felek vállalják, hogy a közös fejlesztések eredményeinek bevezetése és fenntartása során az 
esélyegyenlőség  előremozdításával,  a  környezetvédelmi  szabályok,  valamint  a  területi 
kohézióra vonatkozó előírások betartásával is hozzájárulnak a fenntartható városfejlesztéshez, 
és egyidejűleg ezen alapelvek figyelembevételével végzik szemléletformáló tevékenységüket.

Az  Önkormányzat  és  az  Egyesület  együttes  tevékenységének  eredményeként  az 
együttműködés  hozzájárul  a  város  kulturális  értékeinek  megőrzéséhez,  helyi  közösségek 
fejlődéséhez, identitásuk erősítéséhez, a közösségi infrastruktúra fejlesztéséhez, a munkaerő 
foglalkoztatottsági szint növeléséhez, valamint a helyi társadalmi felelősségvállaláshoz.

Az  együttműködés  alapján  létrejövő  magdesztináció  kialakítása  során  figyelembe  véve  a 
területi szinergia jelentőségét, a megállapodásban részt vevő felek úgy tevékenykednek, hogy 
az  egyes  elemek  illeszkedjenek  más,  multiplikatív  –  nem  turisztikai  témájú  –  hatást 
eredményező projektekkel, szorosan szem előtt tartva az Új Széchenyi Terv országos céljait.

1



2.  A   MIDMAR  Miskolci  Idegenforgalmi  Marketing  Nonprofit  Kft.-nek  átadott 
önkormányzati turisztikai szakmai feladatok

Miskolc  város  épített  és  kulturális  öröksége,  természeti  értékei  megismertetésének,  az 
attrakciók és turisztikai szolgáltatások versenyképes piaci megjelenítésének, a helyi fogadási 
feltételek fejlesztésének, valamint az érintettek (tulajdonosok, kezelők, felhasználók) között 
való koordinálás érdekében   a  MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit 
Kft. a  következő feladatok ellátására vállal kötelezettséget :

1. a Tourinform Miskolc iroda 2013. január  1-jétől  történő működtetése  a Kft.  városi 
turisztikai információs részlegeként;

2.  Miskolc város és térsége bemutatása, népszerűsítése, turisztikai hasznosítása;
3.  turisztikai fejlesztések, új termékek kialakításának kezdeményezése, összehangolása;
4. turisztikai kártyarendszer kidolgozása, kialakítása, értékesítése;
5. a helyi lakosság vendégbarát szemléletének fejlesztése;
6. a  város  turisztikai  fogadási  feltételeinek  javítása,  a  fejlesztések  turisztikai  szakmai 

koordinációjának ellátása;
7. a  városra  és  térségére  vonatkozó  turisztikai  adatbázis  létrehozása  és  folyamatos 

karbantartása,  a  turisztikai  desztináció  menedzsment  adatbázisára  épülő  városi 
turisztikai internetes portál működtetése;

8. turisztikai kiállításokon való részvétel;
9. study tour-ok szervezése, ill. részvétel;
10. kapcsolattartás a turisztikai szolgáltatókkal.

3. Szervezeti együttműködés

A Kft. legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben a taggyűlés dönt. A taggyűlésen az 
Önkormányzatot  a  polgármester  vagy az  általa  meghatalmazott  személy  képviseli.  A Kft. 
gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzi.

A  jelen  együttműködési  megállapodásban  foglaltak  teljesítését  a  Közgyűlés  turisztikáért 
felelős  szakbizottsága  (továbbiakban:  Bizottság)  kíséri  figyelemmel  és  értékeli  a  feladatok 
megvalósulását.  A  turizmusmenedzsment  feladatok  ellátásával  kapcsolatos  szakmai 
koordinációt a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya végzi.

A Kft. ügyvezetője minden év január hó 31. napjáig beszámolót készít a Miskolc Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének az előző évi szakmai tevékenységről, és elkészíti a tárgyév üzleti tervét. 
A  Bizottság  megtárgyalja  a  beszámolót,  és  ennek  alapján  javaslatot  tesz  a  beszámoló 
Közgyűlés  által  történő elfogadására  és  a  Kft.  következő évi  támogatásának mértékére.  A 
konkrét  összegről  évente  az  Önkormányzat  Közgyűlése  dönt.  A  tárgyévi  első  hónapok 
támogatásának mértéke legfeljebb az előző évi támogatás időarányos része lehet. A támogatás 
megállapítását  követően a támogatási  előleggel a Kft.  minden év április  30-ig elszámol az 
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Önkormányzat felé.

Jelen megállapodás keretében a felek kijelentik,  hogy az Önkormányzat  a turizmust  érintő 
döntéseit  a  helyi  TDM szervezet  (Kft.)  véleményének  kikérésével  és  figyelembevételével 
hozza.

4. A feladatellátás tárgyi és pénzügyi feltételei

Az  Önkormányzat  a  Kft.  működéséhez  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  IV-
110/2777/2012  sz.  határozata  alapján  biztosítja  a  Miskolc,  Széchenyi  u.  6/b.  szám  alatti 
ingatlan  használatát,  az  ingatlan  átépítését  követő  időszaktól,  amelynek  kialakítási  és 
fenntartási költségeit 45 %-ban a Miskolci Turisztikai Kft., 55 %-ban a Kft. fogják viselni.

Az Önkormányzat  az  átadott  feladatok  ellátásához  évenkénti  támogatást  biztosít,  melynek 
mértékét az Önkormányzat adott évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza.

A 2012. évre vonatkozó támogatás  mértéke  időarányosan 5,5 m Ft,  amelynek kifizetése a 
2012.  évi  költségvetés  I.  félévi  korrekciójával  biztosított  költségvetési  előirányzat  terhére 
történik.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Kft. gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága és a kiszámítható 
szakmai működése érdekében a Kft. támogatását a projekt megvalósítása időtartamára (2 év) 
és a projekt befejezésétől számított legalább 5 évre biztosítja. Ez azt jelenti, hogy az állami 
hozzájárulással  megnövelt  beszedett  idegenforgalmi  adó  21  %-át,  de  legalább  az 
Önkormányzat  éves  költségvetési  rendeletében  elfogadott  támogatást  –  amely  nem  lehet 
kevesebb a Kft. éves üzleti tervében elfogadott éves költségvetés 70 %-ánál – biztosítja a Kft. 
számára. Amennyiben az állami hozzájárulással megnövelt beszedett idegenforgalmi adó 21 
%-a magasabb, mint a Kft. éves működési költségének 70 %-a, úgy a magasabb összeg kerül 
biztosításra.
Amennyiben a 2012. július 26-án kiírt felhívásra benyújtott pályázat nem kerül támogatásra, 
úgy a fenti kötelezettség csak 2017. december 31-ig áll fenn. 
Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a TDM szervezet megszűnése vagy működésének 
ellehetetlenülése  esetén  is  köteles  biztosítani  és  működtetni  a  turisztikai 
információszolgáltatást (Tourinform Irodát) a korábbi feltételeknek megfelelően.

5. Tájékoztatás és kapcsolattartás feltételei

Felek megállapodnak,  hogy a hivatalos értesítéseket,  valamint  a visszaigazolásokat  írásban 
kell megtenni. 

MMJV Önkormányzata által megjelölt kapcsolattartó:
Név: Kákóczki András
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
Tel: 06-70-778-3413
E-mail: kakoczkia@miskolcph.hu
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TDM Szervezet által megjelölt kapcsolattartó:
Név: Nagy Júlia
Cím: 3910 Tokaj, Szepsy utca 1.
Tel: 70/6352584

6. Hatályba lépés, időtartam

Az együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A megállapodás határozott 
időtartamú.  A 2012. július 26-án kiírt  felhívásra benyújtott  pályázat  támogatottsága  esetén 
jelen megállapodás 2019. december 31-én, a pályázat elutasítása esetén 2017. december 31. 
napján szűnik meg. Valamely fél szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással szüntethető 
meg. 

7. Bizalmasság

A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére.

A felek vállalják,  hogy jelen szerződés hatálya  alatt  tartózkodnak minden olyan szerződés 
megkötésétől, amely részben vagy egészében ellentétes a jelen megállapodással, illetve amely 
eredményeképp a jelen szerződésben meghatározott  célok és vállalások teljesülése részben 
vagy egészében lehetetlenné válna.

A felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére információt 
nem adnak át. A felek üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyv 81. § (2)-(3) bekezdéseiben 
meghatározott fogalmat értik.

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az  irányadóak.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  megállapodással  kapcsolatban 
felmerülő esetleges jogvitákat a felek jóhiszeműen eljárva, közösen rendezik.

Amennyiben a vitás kérdés rendezésére irányuló megkeresés másik fél általi kézhez vételétől 
számított 30 napig nem vezet eredményre,  a felek az illetékességgel rendelkező bírósághoz 
fordulnak.

Felek jelen – 6 (hat) egymással mindenben megegyező példányban készült - megállapodást 
elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt:

    MMJV Önkormányzata       MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing 
Nonprofit Kft.

                        képviseletében            képviseletében
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