ELŐTERJESZTÉS
a
Képviselő-testület 2016. március 24- i ülésére

Előterjesztés a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzattal kommunikációs együttműködési
megállapodás megkötéséről
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016.02.22. napján elektronikus levélben kereste meg
Önkormányzatunkat az alábbiakkal:
„A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat feladatai ellátása során széleskörű és hatékony
együttműködésre törekszik a megyei települések önkormányzataival. Ennek érdekében szeretnénk a jövőben egy kölcsönös és eredményes kommunikációs együttműködést az Ön településével is kialakítani. Az erről szóló megállapodás tervezetet elkészítettük, s átnézésre
ezúton küldöm Önnek. Ha bármilyen észrevétele van, keressen nyugodtan. A megállapodás
kölcsönös aláírásának menetéről a későbbiekben keresni fogom Önt.”
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület
elé elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kommunikációs együttműködési megállapodást köt a mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2016. március 17.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Malustyik Béla sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

Kommunikációs együttműködési megállapodás
Mely létrejött:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Továbbiakban Megyei Önkormányzat)
Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Törzsszám: 724 308
Adószám: 15724306-1-03
Aláírásra jogosult képviselője: Rideg László elnök
másrészről:
(név), (Továbbiakban Települési Önkormányzat)
Székhely: ………………..
Törzsszám: ……………..
Adószám: ……………….
Aláírásra jogosult képviselője: ……………..
Továbbiakban: Együttműködő Felek között alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
1. Együttműködés célja
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat széleskörű és hatékony együttműködésre törekszik a
megyében található települések önkormányzataival. Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy kommunikációs együttműködést hoznak létre, melynek főbb céljai az alábbiak:
-

a közérdekű lakosságot érintő információkat minél több felületen és platformon eljuttatni az érintettekhez,
a megyében élők összetartozásának és együtt gondolkodásának, azaz a megyei identitásérzésnek és térségimázsnak az erősítése.

2. Együttműködés tartalma
A. Felek megállapodnak abban, hogy a lakosságot érintő, közérdekű eseményeiket, tevékenységeiket saját média felületeiken kommunikációs eszközeikkel kölcsönösen megjelentetik az alábbiak szerint.
Települési önkormányzat vállalja:
-

előzetest ad a következő hónap rendezvényeiről minden hónap 20. napjáig;
havi legalább 1 kiemelt (a település határain túlnyúló jelentőségű) helyi eseményről,
rendezvényről 400-500 karakterben havi rendszerességgel beszámol, fotókat mellékel;
rendelkezésre bocsát 10-15 db professzionális minőségű fotót a településről;
helyi, prominens személyiségeket (akikre a település büszke) 3-5 mondatban bemutat,
elérhetőségeiket megadja;
polgármester asszony/úr rövid önéletrajzát, pályafutásának bemutatását fotómelléklettel elkészíti és eljuttatja a Megyei Önkormányzat számára s a változásokat bejelenti;

a Megyei Önkormányzat által szervezett nagyobb jelentőségű és az adott telpülést
érintő eseményeit, rendezvényeit a település weboldalán és egyéb kommunikációs csatornáin publokálja.
Megyei önkormányzat vállalja:
-

-

a kapott anyagok egy részét időszakos, nyomtatott kiadványában, a Bács Megyeháza
lapban megjelenteti;
a kapott anyagok egy részét a Megyei Önkormányzat weboldalán és a Facebook oldalán rendszeresen publikálja;
szakmai havi elektronikus hírlevelét eljuttatja a Települési Önkormányzatok részére;
sajtóközleményeit, sajtónyilvános rendezvényeinek háttéranyagait kiküldi a Települési
Önkormányzatok számára is;
a Települési Önkormányzat igénye esetén a Megyei Önkományzat szervezetei bevonásával ellátja a projektekhez kapcsolódó kommunikációs feladatokat.

B. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A § (1) szerint a megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi
államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.
Ennek megfelelően a Megyei Önkormányzat segíteni kívánja a települési önkormányzatokat a TOP mellett bármely más operatív programba beadott pályázatainak előkészítésében és megvalósításában.
Felek vállalják, hogy a megyei fejlesztéseket eredményesen, rendszeresen és objektíven
kommunikálják a lakosság felé.
B. Kapcsolattartás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részéről:
Név: Várkonyi Éva, sajtó- és nemzetközi kapcsolatok referense
E-mail: varkonyieve@bacskiskun.hu
Tel.: 76/513-891
Mobil: 30/530 45 14
Települési önkormányzat részéről:
Név:
E-mail:
Tel.:
Mobil:
C. Az együttműködés időtartama
Az együttműködési megállapodás határozatlan időre szól, annak felülvizsgálata minden év
első hónapjában mindkét fél részéről kezdeményezhető.
Az Együttműködő Felek bármelyike jogosult a megállapodást indokolás nélkül, írásban felmondani.

Ezen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a
mai napon aláírták.
Kecskemét, 2016. február 18.

……………………………………..
Rideg László
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………………..
polgármester

