
XII-354/3722/2012. sz. határozat melléklete
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 
Miskolc, Városház tér 8. képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester) továbbiakban: 
Megbízó, másrészről

a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi  Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (3525 Miskolc, Széchenyi u. 6., képviselője: Nagy Júlia ügyvezető ) mint 
közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, 
alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett:

I.
Bevezető, a szerződés célja

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi  CLXXXIX. törvény 2013.  01.  01.  napjától  hatályos szövege  alapján ellátandó 
közfeladatairól Megbízó Megbízott útján fog gondoskodni a  vonatkozó  szakaszok 
hatályba lépését követően. Ezen önkormányzati feladatokat a törvény 13.  §  az 
alábbiakban rögzíti.

„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen:

7.  kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. sport, ifjúsági ügyek;”

2. Jelen szerződés célja, hogy a város lakossága részére Megbízó helyi 
közszolgáltatásként gondoskodjon az alábbi feladatokról

 a turizmushoz kapcsolódó területi koordinációs tevékenység ellátása, a 
Tourinform Miskolc működtetése,

Továbbá, más szervezetekkel közösen:
 a kulturális örökség megóvása,
 tudományos tevékenység, kutatás,
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
 műemlékvédelem, 
 természetvédelem, állatvédelem, 
 környezetvédelem.

II.
A szerződés tárgya

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a város lakossága számára az I.2 pont 
szerinti szolgáltatásokat lásson el, különös tekintettel az Önkormányzati Törvény 
13. §-ban megfogalmazottakra. 
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Ezen belül kiemelten felvállalt közfeladat:

1. A helyi értékek bemutatása és továbbadása a lakosság felé, valamint a térség 
iránt érdeklődők felé
a) Miskolc és környéke kulturális életét, történetét, hagyományait bemutató 

kiadványok  megjelentetése
b) Az értékőrzéshez kapcsolódó kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak, 

tanácskozásoknak a megszervezése, részbeni vagy teljes finanszírozása.
c) Az építészeti örökség bemutatása a következő generációk és az ide érkező 

turisták számára
d) A kulturális örökség ápolása kiállítások rendezésével, szervezésével, illetve 

kapcsolódó programok és médiakampányok szervezésével
e) A térség természeti kincseinek népszerűsítése a természetvédelmi 

szempontok figyelembevételével, betartásával és betartatásával
f) A térség természeti kincseinek védelme, a nemzeti park követelményeinek 

betartatása a vendégekkel.

2. Miskolc és környéke kulturális és szellemi hagyományainak megjelenítése, 
továbbadása a következő generációk számára

a) oktatási segédanyagok készítése a térségről
b) iskolai kiállítások szervezése
c) iskolai diákpályázatok meghirdetése az építészeti, kulturális és néprajzi 

tradíciók továbbörökítése érdekében.

A Megbízott további feladatai TDM szervezetként: 

 Ösztönzi a térség idegenforgalmi kínálatának feltárását, a látnivalók 
számbavételét, a vendéglátóhelyek feltérképezését, rendezvények szervezését. 

 Lehetőségeihez mérten –  segítséget nyújt a térség természeti értékeinek 
megóvásához és az épített környezet turisztikai szempontból jelentős 
létesítményeinek hasznosításához, megőrzéséhez és térségi marketingjéhez. 

 Közreműködik az országos és helyi szervekkel Miskolc és környéke 
turizmusfejlesztésének ügyében. Kiemelten együttműködik a legfontosabb 
helyi és térségi idegenforgalmi szervezetekkel.

 Ösztönzi a térséget bemutató kiadványok megjelentetését, terjesztését, 
turisztikai marketingjét. A Kft a célok megvalósítása érdekében részben 
kulturális, részben pedig a kulturális örökség megóvása érdekében fejt ki 
tevékenységet.

 Folyamatosan szakmai kapcsolatot tart a turisztikai szolgáltatókkal, szakmai 
szervezetekkel, intézményekkel a térségi idegenforgalom élénkítése 
érdekében, összehangolja az érintett gazdasági szereplők tevékenységét.

 Fontos feladata a térség turisztikai fejlesztése, a vendégéjszakák számának 
növelése, a turisztikai termékfejlesztés ösztönzése, a minőségi és fenntartható 
turizmus erősítése, továbbá helyi és térségi turisztikai csomagok kialakítása, 
piacra vitele térségi marketingtámogatással.

 Kiemelt célja az érdekképviselet ellátása helyi, regionális és  országos szinten.
 Ösztönzi a TDM szervezet  tagjainak  szakmai képzését és nyelvtudásának 

emelését a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése érdekében, 
tanulmányutakat szervezhet.
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A Megbízott feladatai teljesítése érdekében

 kapcsolatot épít ki az érintett települési önkormányzatokkal, 
 együttműködik az idegenforgalmi szervezetekkel, szolgáltatókkal
 szervezi a tagok közötti kapcsolattartást, rendszeres információgyűjtést és 

azok továbbítását,
 kiadványokat jelentet meg, kiállításokon vesz részt, 
 más hasonló célú szervezetekkel kapcsolatot tart és együttműködik a közös 

feladatok szervezésében.

Alaptevékenységei között kiemelt tevékenysége a Tourinform Miskolc, mint a 
helyi turisztikai marketingmunka és információszolgáltatás központjának a 
szakszerű működtetése

III.
A közhasznú tevékenység személyi, pénzügyi és tárgyi feltételei

1. Személyi feltételek:

1. Megbízott vállalja, hogy ezen feladatok magas szinten történő ellátása érdekében, 
felsőfokú végzettségű és szakképesítésű szakembert foglalkoztat.

2. Pénzügyi és tárgyi feltételek:

Az Önkormányzat a Kft. működéséhez Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
határozata alapján biztosítja a Miskolc, Széchenyi u. 16. szám alatti ingatlan 
használatát, az ingatlan átépítését követő időszaktól, amelynek kialakítási és 
fenntartási költségeit a Miskolci Turisztikai Kft., és a MIDMAR Kft. fogják viselni.

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

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Kft. gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága és a 
kiszámítható szakmai működése érdekében a Kft. támogatását az ÉMOP 2.3.1-12 
kódszámú,  „A  miskolci  helyi  TDM  szervezet  fejlesztése”  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 külön szerződésben meghatározott 21%-át, de legalább az Önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében elfogadott támogatást biztosítja a Kft. számára. 

Amennyiben az állami hozzájárulással megnövelt beszedett idegenforgalmi adó fenti 
megállapított %-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 
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turisztikai információszolgáltatást (Tourinform Irodát) a korábbi feltételeknek 
megfelelően. 

IV.

Egyéb kikötések, záró rendelkezések:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésük közös akarattal bármikor 
módosítható. 

2.  Megállapodnak abban is, hogy amennyiben az állami támogatási rendszer, vagy 
annak összege Megbízottra nézve hátrányosan változik, úgy az ez irányú állami 
döntést követően a szerződés felülvizsgálatát Megbízó legkésőbb 60 napon belül 
köteles napirendre tűzni a Megbízott kezdeményezése és közgyűlési tárgyalásra 
alkalmas előterjesztése alapján.

3. Felek kikötik, hogy a támogatás kizárólag a közszolgáltatási szerződésben 
jóváhagyott célokra fordítható. A támogatás összegét Megbízott a fentiekben 
meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. 

4. Megbízott a támogatás jogszerű felhasználásáért teljes anyagi felelősséggel 
tartozik, a támogatás a mindenkor hatályos jogszabályok  szabályai szerint 
használható fel. 

5. Megbízó jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt 
célt ellenőrizni, ennek során Megbízottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 
bizonylatokat kérni, illetve a Megbízottnál előre írásban egyeztetett időpontban és 
módon helyszíni ellenőrzést tartani. A szakmai célok megvalósításának ellenőrzését 
az önkormányzat illetékes szakmai osztálya végzi, ennek érdekében Megbízott 
köteles folyamatos kapcsolatot tartani a szakmai osztállyal.

6. Szerződésszegésnek minősül –  különösen –  a támogatás összegének a 
szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának 
indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az 
elszámolási kötelezettségek megszegése, az ellenőrzés akadályozása, a jogszabályok, 
szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint –  ismételt 
felszólítást követően –  a megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek 
megszegése. 

Felek megállapítják, hogy Megbízott a szerződés megkötésekor a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  11.  §  (10)  bekezdése  értelmében  átlátható 
szervezetnek  minősül.  Megbízó  jogosult  a  szerződést  a  nemzeti  vagyonról  szóló 
2011.  évi  CXCVI.  törvény  11.  §  (12)  bekezdésében  megjelölt  esetben  azonnal 
hatállyal felmondani.

7. Jelen közszolgáltatási szerződés a fent hivatkozott Önkormányzati Törvény 
vonatkozó  részének  hatályba lépésének napjától és a tervezetben rögzített 
önkormányzati feladatok végleges megállapítása esetén lép hatályba. A jelen 
szerződés módosítása és megszüntetése csak írásban érvényes. A megállapodás 
határozott időtartamú, 2019. december 31-én szűnik meg. Valamely fél 
szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással szüntethető meg.
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8. Jelen megállapodás valamennyi eleme nyilvános.

9. Felek esetleges jogvitájuk elbírálása –  hatáskörtől függően –  a Miskolci Városi 
Bíróság, illetőleg a Miskolci Törvényszék illetékességét köti ki.

10. E szerződés teljesítése érdekében a szerződő felek szoros együttműködésre 
kötelesek. Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös 
megegyezés útján kívánnak eljárni. Peres kérdésekben a felek kikötik a Miskolci 
Városi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Miskolci Törvényszék illetékességét. 

Miskolc, 2012…………………

……………………………………………………… ……………………………………………..
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata MIDMAR Kft.
Dr. Kriza Ákos  polgármester Megbízó Képv.:Nagy Júlia ügyvezető

Megbízott

Ellenjegyzem Miskolcon 2012……………………..napján:
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