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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 30-i nyilvános ülésére 
  
 
Tárgy: Döntés a X. Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál támogatásáról 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 dr. Iker Viktória jegyző 
  
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 
Meghívottak: Végh Tamás  
 ifj. Mezőssy Zoltán 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tapolca turisztikai életében kétségtelenül a jelentősebb események közé sorolható a Tapolcai 
Pisztráng- és Borfesztivál. A pisztrángfesztivált első ízben 2010-ben szervezte meg ifj. 
Mezőssy Zoltán és Végh Tamás. A rendezvény szervezői két év kényszerkihagyás után, 
melyet a COVID járványhelyzet okozott, úgy döntöttek, hogy idén immár tizedik alkalommal 
megrendezik ezen országos ismertséget szerzett rendezvényt. 
 
A rendezvény nagy hangsúlyt fektet a hal- és borfogyasztás együttes népszerűsítésére. A 
színes, változatos programoknak (kézműves sátor, neves fellépők, szórakoztató 
gyermekprogramok), valamint a finom ételeknek és italoknak köszönhetően a fesztivál nagy 
népszerűségnek örvend nemcsak a városlakók és a környékbeliek körében, hanem híre az 
évek folyamán eljutott hazánk távolabbi területeire is. Számtalan turista érkezik városunkba 
kifejezetten a pisztrángfesztiválra.  
 
A rendezvény lebonyolítására Tapolca Város Önkormányzata évek óta méltó helyszínt biztosít 
a Tóparton és a Déli Városkapu parkban.  
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
36/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) értelmében a közterület 
használatáért díjat kell fizetni. A rendezvényszervezők bejelentése alapján az Ör. rendelkezései 
alapján kiszámításra került a közterület használatáért fizetendő díj mértéke. Az igénybe venni 
kívánt mindösszesen 11.150 m2 közterület használati díja 6.244.000 Ft. Az összeg nem 
tartalmazza a zöldterület helyreállításának költségeit. A szervezők a jelenlegi gazdasági 
helyzetre tekintettel, s annak érdekében, hogy a rendezvényt a korábbi években megszokott 
színvonalon rendezhessék meg, kérték, hogy az Ör-ben előírtak alapján számított közterület-
használati díj mértéke helyett, a 2019. évben biztosított összegért, 1.299.000 Ft-ért kaphassák 
bérbe a közterületet. 
 



Tapolca Város Önkormányzata fontosnak és támogatandónak tartja a lakosság és a látogatók 
körében nagy népszerűségnek örvendő fesztivál megtartását, ezért támogatni kívánja a 
rendezvényt. 
 
A képviselő-testület és a bizottságok tagjainak a támogatás mértékét illetően lehetőségük volt 
javaslattal élni. A beérkezett javaslatokat és a szervezők kérelmét összevetve javaslom, hogy 
a közterület használatáért fizetendő díj mértékét 1.650.000 Ft összegben határozza meg a 
képviselő-testület. 
 
Fentiek alapján az önkormányzat támogatja a pisztrángfesztivál megszervezését oly módon, 
hogy a 6.244.000 Ft összegű közterület használati díj, s a testület által jóváhagyott 1.650.000 
Ft közötti különbözetet támogatásként biztosítja a rendezvényt megszervező Végh és Társa 
Kft. számára.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a X. 
Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál megrendezésének 4.594.000 
Ft összegű támogatását jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet I. Tartalékok 1. 
Általános tartalék jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  
 
 
 
 

Tapolca, 2022. szeptember 21. 
 
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
 
 
 
 
 

                           
 
 
 

 



MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről  Tapolca Város Önkormányzata 

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

     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 
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 
 
Tapolca turisztikai életében kétségtelenül a jelentősebb események közé sorolható a Tapolcai 
Pisztráng- és Borfesztivál. A pisztrángfesztivált első ízben 2010-ben szervezte meg ifj. 
Mezőssy Zoltán és Végh Tamás. A rendezvény szervezői két év kényszerkihagyás után, 
melyet a COVID járványhelyzet okozott, úgy döntöttek, hogy idén immár tizedik alkalommal 
megrendezik ezen országos ismertséget szerzett rendezvényt. 
 
A szervező cég jelezte Tapolca Város Polgármesterének, hogy a Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 36/2021. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) előírt közterület-használati díj teljes 
összegének megfizetése a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel a rendezvény 
színvonalának csökkenését eredményezheti. Az Ör. rendelkezései alapján kiszámításra került a 
közterület használatáért fizetendő díj mértéke, mely a mindösszesen 11.150 m2 közterület 
igénybevételével 6.244.000 Ft-ot tesz ki. A Támogatott kérte, hogy 1.299.000,- Ft-ért vehesse 
bérbe a rendezvény lebonyolításához szükséges közterületet. Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a _/_ (_._) Kt. határozatával arról döntött, hogy a rendezvény színvonalas 
lebonyolítását 4.594.000 Ft-tal támogatja. 
 
 
1. Támogató Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/_ (_._) Kt. határozata 

alapján 4.594.000 Ft, azaz négymillió-ötszázkilencvennégyezer forint támogatást nyújt a 
X. Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivált szervező Támogatottnak. 
 

2. A támogatás a közterület használata tárgyában kiadott határozatban megállapított 
6.244.000 Ft összegű közterület-használati díjba kerül beszámításra. A Támogatott így 
ténylegesen 1.650.000 Ft-ot tartozik megfizetni a közterület használata tárgyában kiadott 
határozatban foglaltak szerint a közterület igénybe vételéért. 
 

3. Támogatott köteles a X. Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivállal kapcsolatban Tapolca Város 
Önkormányzatát, mint Támogatót feltüntetni.  

 
4. 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. 

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

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

 
6. Amennyiben a rendezvény megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy 

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

 
7. Amennyiben a Támogatott beszámoló készítési kötelezettségének a megállapodásban 

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

 
8.  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, 2022. szeptember      
 
 
 

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

Támogatott 

Tapolca Város Önkormányzata 
Dobó Zoltán polgármester 

Támogató 
 

 
A kötelezettségvállalással egyetértek: 
Tapolca, 2022. szeptember  
 
dr. Iker Viktória 
jegyző 
 
 
Ellenjegyzem: 
Tapolca, 2022. szeptember 
 
 
Schönherrné Pokó Ildikó 
pénzügyi irodavezető 
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