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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2023. január 30-i rendkívüli 

nyilvános ülésére  
 

 
Tárgy:  Döntés „Az EKF-év kiemelt járásközponti programjainak 

támogatása” című pályázat benyújtásához szükséges programterv 
jóváhagyásáról 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
 Harangozóné Horváth Katalin 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
 
Meghívandó:  Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető igazgató 

 Barczáné Tóth Boglárka TÁMK intézményvezető 
 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
A Tapolca Kft. „Az EKF-év kiemelt járásközponti programjainak támogatása” című, OC-
JKP/1-2022 kódszámú, VEB2023 Zrt. által kiírt pályázat keretein belül a „Tapolcai Ünnepi 
Napok 2023 az EKF Program jegyében” címmel pályázatot kíván benyújtani. 
 
A pályázati felhívás alapján a pályázó szervezetnek rendelkeznie kell a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének a benyújtott programtervre vonatkozó hozzájárulásával.  
A hozzájárulásnak minimálisan tartalmaznia kell a jóváhagyott program címét, célját, a kitűzött 
dátumot, a programra igényelt EKF-támogatás összegét, illetve a rövid szakmai programot. 
 
A program címe: Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF Program jegyében 
A program célja: A kulturális kínálat sokszínűségének bővítése 
A program időpontja: 2023. augusztus 16-19. 
Az igényelt támogatás összege: 50.000.000.- Ft 
Az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra került a TÁMK intézményvezetője által 
összeállított szakmai program 
 
A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:  
https://veszprembalaton2023.hu/blob/veb2023-regioshow-felhivas-mod2022-11-28-2.pdf 
 
A pályázat benyújtásának sikere érdekében kérem a képviselő-testületet, hogy a Tapolca Kft. 
pályázati kérelmének részét képező programtervet támogassa! 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EKF-év 
kiemelt járásközponti programjainak támogatása” című, OC-
JKP/1-2022 kódszámú, VEB2023 Zrt. által kiírt, a Tapolca Kft. 
által benyújtani kívánt pályázathoz szükséges, az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező programtervre vonatkozó 
hozzájárulását megadja.  

 
A program címe: Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF Program 

jegyében 
A program célja: A kulturális kínálat sokszínűségének bővítése 
A program időpontja: 2023. augusztus 16-19. 
Az igényelt támogatás összege: 50.000.000.- Ft 
 
Felkéri és felhatalmazza a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatóját a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója  

 
Tapolca, 2023. január 25. 

 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
 
 
 



1. melléklet 

Szakmai program 

Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF program jegyében 

 

A program címe: Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF program jegyében 

Célja: A kulturális kínálat sokszínűségének bővítése 

Dátum: 2023. augusztus 16 – 19. 

Igényelt támogatás összege: 50.000.000.- Ft 

A Tapolcai Ünnepi Napok rendezvény az önkormányzati rendezvények legrégebbi 
hagyományokra visszatekintő, legnagyobb volumenű programja. Formálja és összehozza a 
közösségeket, a helyi identitást erősíti, a helyi értékek bemutatkozását segíti. Az elmúlt 
években, a helyi és környékbeli zenei élet bemutatása mellett hangsúlyt fektettünk az 
országosan elismert zenekarok meghívására. Most a pályázati forrás segítségével léptékváltást 
tervezünk, több országosan népszerű fellépő szerepeltetésével. A zene mellett az irodalom kerül 
a fókuszba, egymás szerepét erősítve. A pályázatnak köszönhetően az eddig egyszínpados 
rendezvény kibővül egy irodalmi színpaddal, ahol négy alkalommal irodalmi-zenés estek 
részesei lehetnek az érdeklődők. Továbbra is a meglévő aktív közösségi életre építve, de 
újszerű, a zene és irodalom lélekformáló világát bemutató, kulturális-élményközpontú program 
létrehozását tűztük ki célul.  

A VEB 2023 célkitűzéseihez és tématerületeihez alábbi pontokon kapcsolódik a program: 

- a zene tématerülethez: célunk, hogy a város legnagyobb rendezvényén a magas minőségi helyi 
zenei élet szereplői mellett a könnyűzenei élet legkiemelkedőbb zenészeiből kerüljenek ki a 
négy este zenei színpad főszereplői. Kiemelten figyelünk a fiatalok zenei igényire és ennek 
magas színvonalon való kiszolgálására. 

- az irodalom tématerülethez: irodalmi fókusszal rendelkező zenés estéket tervezünk, négy 
alkalommal, melyből két alkalommal a helyi irodalmi társulat és a musical színpad tehetséges 
fiataljai állnak színpadra. Két alkalommal pedig kortársművészek (költő, író, színész) 
meghívásával hangsúlyozzuk az irodalom fontosságát, keresünk választ a mai világ kihívásaira. 
Gondolatunk, hogy kimozdítsuk az irodalmat a befogadásának hagyományos tereiből és 
formáiból, egy irodalmi színpad kialakításával a zenei színpad mellett. Az olvasás és irodalom 
további erősítése céljából Poket automata kihelyezését tervezzük. 

A program összeállításánál fontos szempont a kultúraközvetítés, az érdeklődés felkeltése minél 
szélesebb körben. A korosztályokat átfogóan, a zenei műfajokat ötvözve próbálunk minél 
nagyobb érdeklődést generálni.  


