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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. november 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés kommunikációs együttműködésről a BTSZ Balatoni Turisztikai 
Szolgálat Bt-vel

Előterjesztő: Schumacher Zsolt elnök

Előkészítette:   dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a nemzetiségeknek több olyan céljuk
van, melyek megvalósításában a nemzetiségi önkormányzatok részt tudnak vállalni.

A törvény 17. §-a értelmében a nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga önazonosságuk
megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és 
fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása. A 20. § rendelkezik arról, hogy
Magyarország biztosítja a nemzetiségi közösségeknek rendezvényeik és ünnepeik zavartalan
megtartásához, kulturális emlékeik, hagyományaik megőrzéséhez, ápolásához fűződő jogait. 

A fenti célok eredményes megvalósításához javaslom, hogy a BTSZ Balatoni Turisztikai Szolgálat Bt-vel
2019. december 1. és 2020. szeptember 20. közti időszakra kössünk megállapodást, mely keretében a 
Bt. az általa üzemeltetett www.balatontipp.hu internetes portálon a nemzetiségi kulturális, és más,
nagy érdeklődésre számot tartó programokat szerepelteti, azokról önálló előzetes írást közöl és 
legalább egy alkalommal képes helyszíni tudósítást készít. Ennek költségvonzata 10.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot elfogadni 
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben foglalt célok (önazonosság megőrzése, ápolása, 
erősítése és átörökítése; történelmi hagyományok, nyelv 
megőrzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúra ápolása és 
gyarapítása; rendezvények és ünnepek zavartalan megtartása,
építészeti, kulturális, kegyeleti és vallási emlékek, hagyományok
megőrzése, ápolása és átörökítése) megvalósítása érdekében a 
BTSZ Balatoni Turisztikai Szolgálat Bt-vel (8291 Nagyvázsony,
Szigony u. 7., adószám: 27267668-1-19, cégjegyzékszám: 19-06-
504095) az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint 
kommunikációs együttműködési megállapodást köt. 

A képviselő-testület a szolgáltatási díj összegét a 2020. évi 
költségvetésében tervezi.

Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: elnök: elnök 

Szentantalfa, 2019. november 22.
Schumacher Zsolt

elnök



Megállapodás kommunikációs együttműködésről 

Mely létrejött egyrészről a  
Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.), 
képviseli: Schumacher Zsolt elnök; mint Megrendelő

másrészről a  
BTSZ Balatoni Turisztikai Szolgálat Bt. (8291 Nagyvázsony, Szigony u. 7., adószám: 27267668-
1-19, cégjegyzékszám: 19-06-504095), képviseli: Kövy Hajnalka ügyvezető, mint Szolgáltató
között.

1. Szolgáltató vállalja, hogy az üzemeltetésében lévő Balatontipp Régiókalauz - 
www.balatontipp.hu internetes portálon a 2019. december 1. - 2020. szeptember 30. közötti
időszakban   

-  a Megrendelő által tervezett kulturális, nemzetiségi és más, nagy érdeklődésre számot 
tartó programokat szerepelteti a rendszeresen készülő régiós rendezvény összeállításban; 

-  a jelentősebb rendezvények előtt azokról önálló előzetes írást közöl a Megrendelőtől vagy 
az általa megjelölt személytől, szervezettől kapott információk felhasználásával; Az ilyen 
anyagok az aktualitás hetében önállóan szerepelnek a portál címoldalán, élő linkes címük 
szerepel a minden lap mellett megjelenő ajánlatban és helyet kap a portál hírlevelében. 

2. Szolgáltató vállalja, hogy legalább egy alkalommal képes helyszíni tudósítást készít a
Megrendelő által is javasolt rendezvényről, politikától, politikusok népszerűsítésétől mentes 
eseményről. A tudósítás képes felvezetője egy héten át szerepel a Balatontipp címoldalán, 
felkerül a Facebook oldalra, linkes címe egy hétig megjelenik minden oldal mellett és bekerül
a heti hírlevélben.

3. Szolgáltató a Megrendelőtől kapott információk alapján közli a Megrendelő 
tevékenységével kapcsolatos, a tágabb térségben is érdeklődésre számot tartó híreket.  

2. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató fentiekben meghatározott tevékenységéhez a 
szükséges információkat a megjelenés előtt legalább négy nappal, az aktualitásuk előtt 
legalább nyolc nappal megfelelő formában biztosítja. 

3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződésben foglalt időtartam lejártakor a Szolgáltató által 
kiállított számla alapján bruttó 10.000 Ft, azaz tízezer forint szolgáltatási díjat átutal a számla
kibocsátását követő tíz napon belül a Szolgáltató 12084003-00125192-00100001 számú 
folyószámlájára (Raiffeisen Bank) - a díj nem tartalmaz áfa-t.

Jelen szerződés mindkét fél aláírása után válik érvényessé.   
A megállapodást a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat ……../………számú
határozatával fogadta el.

Balatoncsicsó, 2019. november ….. Nagyvázsony, 2019. november…….

……………………………………………. ……………………………………………..
Schumacher Zsolt Kövy Hajnalka

                           elnök                                                                                    ügyvezető  


