
4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/178-17/2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. október 28-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Bakony és Balaton TDM szervezettel kötött szolgáltatási
szerződés módosítása, pályázati önerő vállalása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Parapatics Tamás pályázati csoportvezető 

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó:       Sigmond Eszter ügyvezető, Bakony és Balaton Térségi 
Turisztikai Nonprofit Kft

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzatának fontos turisztikai és pályázati stratégiai partnere a
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. (székhelye: 8200 Veszprém,
Óváros tér 2., cégjegyzékszáma: 19-09-513956, adószáma: 23330889-2-19).
Jelenleg is szerződéses kapcsolatban állunk az országos és térségi turisztikai 
szolgáltatások terén (marketing, kerékpárkölcsönzés, stb.), több tapolcai
önkormányzati projektben együttműködtünk/együttműködünk a pályázatok 
benyújthatósága, megvalósíthatósága érdekében.

A szervezet résztulajdonosaként a rendszeres taggyűléseken túlmenően a rendszeres 
megbeszéléseken, egyeztetéseken igyekszünk hatékonyan képviselni a „Bakony és
Balaton Térség Desztinációfejlesztési Stratégiája” című dokumentum városunkat 
érintő céljainak megvalósulását, összhangban a tapolcai Integrált Településfejlesztési 
Stratégia és a Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2018
anyagainkkal.

A hatályos Szolgáltatási Szerződés és 1. sz. módosítása az előterjesztés elektronikus 
mellékletét képezi.

Sigmond Eszter ügyvezető a gazdasági társaság által a „Turisztikai Szervezetek (TDM) 
fejlesztése” című, GINOP -1.3.4.15 kódszámú felhívásra benyújtott, bruttó 52.573.529,- 
Ft főösszegű, bruttó 44.687.500,- Ft összegű támogatás elnyerésére irányuló 
pályázathoz bruttó 910.478, - Ft összegű önrész biztosítását kérte annak sikere esetén. 

Mivel a megkötött szerződés 2016. december 31. napján lejár, kérte továbbá jó 
együttműködésünk folytatásaként a remélhetőleg nyertes projekt megvalósítási (2 év) 
és fenntartási (5 év) időszakára a Szolgáltatási Szerződés időtartamának 
meghosszabbítását, kismértékű kiegészítését – az eddig is általunk betervezett és 
teljesített – változatlan mértékű, bruttó 1.143.000,- Ft/év díjtétellel.  
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A Szolgáltatási Szerződés 2. sz. módosításának tervezete a jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletben olvasható. A határozati javaslat elfogadása esetén 
annak mellékletét képezi majd.

A benyújtott jelentős összegű pályázat előkészítése részünkről Tapolca és térsége 
turisztikai fogadóképessége elősegítését, növelését tartottuk szükségesnek minden 
olyan eszközzel, amely támogatható és elszámolható a projektben. Erről a bizottsági 
és testületi üléseken tájékoztatót hallgathatunk meg.

A pályázati önerő Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016 (II.22.) rendelet 7. sz. melléklete, Tapolca
Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai, 2. Céltartalék, pályázati tartalék terhére
rendelkezésre áll, a Szolgáltatási Szerződés időtartamára vonatkozó szolgáltatási díj 
előzetes költségvetési kötelezettségvállalással biztosítható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 egyetért azzal, hogy turisztikai és pályázati stratégiai partnere
a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
(székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 2., cégjegyzékszáma:
19-09-513956, adószáma: 23330889-2-19) és Tapolca Város
Önkormányzata között fennálló Szolgáltatási Szerződés 
módosításra kerüljön.

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
résztulajdonosaként a szervezet által a „Turisztikai
Szervezetek (TDM) fejlesztése” című, GINOP -1.3.4. - 15 
kódszámú felhívásra benyújtott pályázathoz egyszeri
alkalommal bruttó 910.478,- Ft, azaz Kilencszáztízezer-
négyszázhetvennyolc forint önrészt biztosít Tapolca Város
2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2016 (II.22.) rendelet 7. sz.
melléklete, Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi
tartalékai, 2. Céltartalék, pályázati tartalék terhére.

 felkéri és felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
Szolgáltatási Szerződés előterjesztés melléklete szerinti 2. sz. 
módosítása aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. október 18.

Dobó Zoltán
polgármester
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1. sz. melléklet

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

/tervezet/

Amely létrejött egyrészről: 

szervezet neve: Tapolca Város Önkormányzata
székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Törzskönyvi azonosító: 734169
adószám: 15734161-2-19
számlavezető pénzintézet: OTP Nyrt. Tapolca 
pénzforgalmi jelzőszám: 11748052-15429348
képviseli: Dobó Zoltán, polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről: 

cégnév: Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
cégjegyzékszám: 19-09-513956
adószám: 23330889-2-19
számlavezető pénzintézet: Sopron Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 17600066-00472216-00200004 
képviseli: ’Sigmond Eszter, ügyvezető 
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények 

Felek között 2012. augusztus 31. napján szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre, 
melynek keretében Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy a Bakony és Balaton térsége turisztikai 
érdekeit előmozdítsa; a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén fenntartható 
és versenyképes turizmust teremtsen a térségben. Ennek megfelelően fejlesztési tevékenységet vé-
gezzen, valamint információs és folyamatos marketingszolgáltatást nyújtson a Megrendelő részére a 
Szolgáltató társaság taggyűlése által elfogadott üzleti tervben meghatározott célok teljesülése érdeké-
ben.

Szerződő felek a közöttük létrejött szolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

A szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

2.1. Pályázattal kapcsolatos feladatok:
-a GINOP-1.3.4-15 azonosító számú felhívásra pályázat benyújtása,
-nyertesség esetén a projekt részprojektjeinek végrehajtása,
-projektmenedzsment,
-a projekt teljes körű dokumentálása, 
-közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
-kifizetési kérelmek összeállítása, benyújtása,
-projekt nyilvánosságának biztosítása, projektkommunikáció,
-megvalósult projektek fenntartásának biztosítása,
-további pályázati lehetőségek figyelése, megfelelőség esetén pályázat benyújtása. 

A szerződés 2. A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése pontja az alábbiak szerint módosul:
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3. Jelen szerződést a Felek határozott időre, 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötik.  

A szerződés 4. Pénzügyi feltételek pontja az alábbiak szerint módosul:

11.  Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a 2016. évet követő években a Felek között létrejött szerződésben 
2016. évre meghatározott, változatlan mértékű szolgáltatási díjról számlát bocsát ki, amelynek 
alapján Megrendelő köteles az esedékes díjat a Szolgáltató 17600066-00472216-00200004 számú
bankszámlájára tizenöt nap fizetési határidő mellett átutalni. 

12. Felek megállapodnak abban, hogy a 2.1 pontban feltüntetett pályázatokkal kapcsolatos szolgálta-
tás keretében, a GINOP-1.3.4-15 azonosító számú pályázatra vonatkozóan a szolgáltatási díjon fe-
lül, egyszeri alkalommal Megrendelő 716.912 Ft + ÁFA, azaz bruttó 910.478 Ft összegű önrészt 
fizet Szolgáltatónak az alábbi ütemezésben és feltételekkel:

 a szolgáltatás előlegeként az önrész 50 %-át, azaz bruttó 455.239 Ft-ot 2016. november 30-ig 
megküldött előlegbekérő levél ellenében 8 napos fizetési határidővel a Sopron Banknál veze-
tett 17600066-00472216-00300001 számú, pályázati célra elkülönített számlaszámra.
A pályázat negatív elbírálása esetén ezt az összeget Szolgáltató a bírálatról szóló értesítés kéz-
hezvételétől számított 8 napon belül maradéktalanul, kamatmentesen visszautalja Megrende-
lőnek. 

 a szolgáltatási önrész fennmaradó 50 %-át a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítés köve-
tően megkötendő Támogatási Szerződés ütemezésének megfelelően kiállított számla/számlák 
ellenében, 15 napon belül a fenti bankszámlaszámra.

13. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő az ellenszolgáltatás teljesítésével késedelembe esik, 
úgy köteles a Szolgáltató részére a Ptk-nak a gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogviszonya-
ira meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni. 

14. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási szerződésben meghatározott fizetési határidők pontos betar-
tása a Szolgáltató számára rendkívül fontos az elnyert pályázathoz kapcsolódó önerő leigazolásá-
hoz, valamint az üzleti terv szerinti működés és feladat-ellátás szempontjából, így amennyiben 
ebből származóan a Szolgáltatónál kár vagy költség keletkezik, úgy ezt a késedelmesen teljesítő 
Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.  

Felek a szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve to-
vábbra is kötelezőnek ismerik el. 

Felek a fenti Szerződést elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cég-
szerűen jóváhagyólag aláírták. 

Tapolca, 2016. október 28.

Tapolca Város Önkormányzata
Képviseli: Dobó Zoltán polgármester

Megrendelő 

Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
Képviseli: Sigmond Eszter ügyvezető 

Szolgáltatató

A kötelezettségvállalással egyetértek: Ellenjegyzem:
2016. október 28. 2016. október 28.

                     Ughy Jenőné                                                                       Schönherrné Pokó Ildikó 
                                               jegyző                                                                                 pénzügyi irodavezető  






































