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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 4-i rendkívüli nyilvános ülésére 
  
 
Tárgy: A Tapolcai Pisztráng- és borfesztivál támogatása 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: dr. Németh Mária Anita jegyző 
 Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
 
Meghívottak: Végh Tamás  
 ifj. Mezőssy Zoltán 
 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Városunk turisztikai életében az egyik legjelentősebb esemény a pisztráng- és 
borfesztivál. A pisztrángfesztivált első ízben 2010-ben szervezte meg ifj. Mezőssy 
Zoltán és Végh Tamás. A rendezvény megálmodóinak célja az utóbbi években egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő halas és boros hagyományok, ételek felelevenítése 
volt. A pisztrángfesztivál az elmúlt években mind több látogatót vonzott 
városunkba, mely idén immár a nyolcadik alkalommal kerül majd megrendezésre 
szeptember 28-a és szeptember 30-a között. 
 
A színes, változatos programoknak, valamint a finom ételeknek és italoknak 
köszönhetően a rendezvény nagy népszerűségnek örvend nemcsak a városlakók és a 
környékbeliek körében, hanem az elmúlt években híre eljutott hazánk messzebb 
régióiba is. Számtalan turista érkezik városunkba kifejezetten a pisztrángfesztiválra. 
 
Tapolca Város Önkormányzata évek óta méltó helyszínt biztosít a Tóparton és a Déli 
Városkapu parkban.  
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról 
szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) értelmében a 
közterület használatáért díjat kell fizetni. A rendezvényszervezők bejelentése alapján 
a Városüzemeltetési Csoport az Ör. rendelkezései alapján kiszámította, mekkora 
összegbe kerül a közterület bérlése. Az igénybe venni kívánt mindösszesen 11.876 m2 
közterület bérleti díja 4.750.400,- Ft-ot tesz ki. Az összeg nem tartalmazza a zöldterület 
helyreállításának költségeit. A szervezők jelezték, hogy a rendeletben előírtnak 
megfelelő mértékű közterület-használati díj kifizetése a rendezvény színvonalának 
visszaesését eredményezni. Kérték, hogy 1.299.000,- Ft összegért kaphassák bérbe a 
közterületet.  



 
Az Ör. előírásai nem teszik lehetővé ekkora mértékű kedvezmény adását, illetve a 
közterület ingyen használatba adását sem. 
 
Tapolca Város Önkormányzata viszont fontosnak és támogatandónak tartja a 
lakosság és a látogatók körében nagy népszerűségnek örvendő fesztivál megtartását, 
ezért támogatni kívánja a rendezvényt. 
 
Javaslom ezért, hogy az önkormányzat támogassa a pisztrángfesztivált oly módon, 
hogy a 4.750.400,- Ft összegű közterület használat díj, és a szervezők által kért 
1.299.000,- Ft közötti különbözetet támogatásként ítéljünk meg a rendezvényt idén 
megszervező Végh és Társa Kft. számára. Ily módon a város lesz a rendezvény fő 
támogatója. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
évi Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál megrendezésének 
3.451.400,- Ft összegű támogatását jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 
általános tartalék a jogcíme. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvényt szervező 
Végh és Társa Kft-nek nyújtott támogatásról szóló támogatási 
szerződést aláírja. 
 
Határidő:  2018. szeptember 7. 
Felelős:  polgármester  

 
 

Tapolca, 2018. augusztus 28. 
 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  
MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött egyrészről  Tapolca Város Önkormányzata 

székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
képviseli: Dobó Zoltán polgármester 
adószám: 15734161-2-19 
bankszámlaszám: 11748052-15429348 

     mint Támogató (továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről Végh és Társa Kft. 

székhelye: 8279 Óbudavár, külterület 031/4. hrsz. 
képviseli: Végh Tamás Antal ügyvezető 
cégjegyzékszám: 19-09-508176 
bankszámlaszám: 73200079-11296098-00000000 
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 

Előzmények: 
 
Tapolca Város turisztikai életében jelentős számú látogatót vonzó esemény a 2010. 
óta minden év ősz elején megtartott Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál. A szervezők 
idén immár a hetedik alkalommal várják az érdeklődőket szeptember 29. és október 
1. között a Tóparton, illetve a Déli Városkapu parkban lebonyolított rendezvényre. 
Idén a Végh és Társa Kft. szervezi az eseményt.  
 
A szervező cég jelezte Tapolca Város Polgármesterének, hogy a Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 10/2012. 
(V.2.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) előírt közterület-használati 
díj teljes összegének megfizetése a rendezvény színvonalának csökkenésével fog járni. 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Csoportjának az Ör. 
rendelkezései alapján végzett számításai szerint az igénybe venni kívánt 
mindösszesen 11.876 m2 közterület használati díja 4.750.400,- Ft-ot tesz ki. A 
Támogatott kérte, hogy 1.299.000,- Ft-ért vehesse bérbe a rendezvény 
lebonyolításához szükséges közterületet. Az Ör. nem teszi lehetővé, hogy a 
polgármester ekkora mértékű kedvezményt adjon. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. szeptember 4-én 
megtartott rendkívüli nyilvános ülésén arról döntött, hogy a ténylegesen fizetendő 
közterület-használati díj, és a Támogatott által kérelmében írt összeg különbözetével, 
3.451.400,- Ft-tal, azaz hárommillió-négyszázötvenezer-négyszáz forinttal támogatni 
kívánja a rendezvény színvonalas lebonyolítását. 
 
 
 



1. Támogató Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. (IX.04.) 
határozata alapján 3.451.400,- Ft, azaz hárommillió-négyszázötvenegyezer-
négyszáz forint támogatást nyújt a VII. Tapolcai Pisztráng- és borfesztivált 
szervező Támogatottnak. 
 

2. A támogatás a Felek között a közterület használata tárgyában létrejött 
szerződésben megállapított 4.750.400,- Ft összegű közterület-használati díjba kerül 
beszámításra. A Támogatott így ténylegesen 1.299.900,- Ft-ot tartozik megfizetni a 
közterület használati megállapodásban foglaltak szerint a közterület igénybe 
vételéért. 
 

3. Támogatott köteles a VIII. Tapolcai Pisztráng- és borfesztivál helyszínén, a 
rendezvénnyel kapcsolatos média megjelenéseknél, kiadványokon, az ezekkel 
kapcsolatos reklámanyagokon Tapolca Város Önkormányzatát, mint Támogatót 
feltüntetni.  
 

4. Támogatott vállalja, hogy a rendezvényen a tapolcai vállalkozók részvételét a 
vásárszervezővel kötött szerződés keretein belül támogatja. 

 
5. Támogatott köteles a rendezvény lebonyolítását követően – legkésőbb november 

30-ig – szakmai beszámolót benyújtani a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalba. 
A beszámolónak ki kell terjednie az egyes programok látogatottságára, a 
programok sikerességének rövid értékelésére, a szervezőknek a lebonyolítással 
kapcsolatos tapasztalataira, a rendezvényen részt vevő tapolcai vállalkozók 
számára, és arra, hogy milyen jellegű kereskedelmi/szolgáltató tevékenységet 
folytattak a rendezvényen, valamint arra, hogy miben lehetne a szervezők és az 
önkormányzat rendezvénnyel kapcsolatos együttműködését hatékonyabbá tenni a 
jövőben. 

 
6.  Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók 

módjára behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen szerződés 
aláírásának a napján nincs.  

 
7. Amennyiben a rendezvény megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 

vagy jelentős késedelmet szenved, Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban 
Támogatónak jelezni. 

 
8. Amennyiben a Támogatott beszámoló készítési kötelezettségének a 

megállapodásban rögzített időpontig nem tesz eleget, a rendezvény jövő évi 
lebonyolításához további támogatásban nem részesülhet. 

 
9. Amennyiben a Támogatott nem készíti el, illetőleg nem nyújtja be időben a 

szakmai beszámolót, a támogatási összeget Támogatott a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten haladéktalanul 
köteles visszautalni a Támogató költségvetési elszámolási számlájára. 

 
10.  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 



11. Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton 
kívánják rendezni. Esetleges jogvita esetére a Tapolcai Járásbíróság, illetve a 
Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
13. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Tapolca, 2018. szeptember     . 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Végh és Társa Kft. 
Végh Tamás Antal 

Támogatott 

Tapolca Város Önkormányzata 
Dobó Zoltán polgármester 

Támogató 
 

 
 
 

A kötelezettségvállalással egyetértek: 
Tapolca, 2018. szeptember  
 
dr. Németh Mária Anita  
jegyző 
 
 
Ellenjegyzem: 
Tapolca, 2018. szeptember 
 
 
Schönherrné Pokó Ildikó 
pénzügyi irodavezető 
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