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Tárgy: Együttműködési szerződés megkötése a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-vel 

és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvánnyal 

 
 

Tisztelt Képviselő–testület! 

 

Veszprém városa a régióval közösen 2018. decemberében elnyerte az Európa Kulturális 

Fővárosa címet. A projekt megvalósításának koordinálására veszprémi székhellyel 

létrejött a Veszprém-Balaton 2023 Zrt (a továbbiakban: Zrt.).  

 

Az Aranyhíd Polgári Egyesület 2019. őszén integrálta és koordinálta a civil szereplők 

elképzeléseit, majd meghívására 2019. december 19. napján városunkba látogatott a Zrt. 

vezetősége, ahol az egyesület által készített közös prezentáció keretében bemutatásra 

kerültek a balatonalmádi civilek elképzelései. 

 

Magához az Európa Kulturális Fővárosa program megvalósításához az Európai Unió 

pénzügyi forrást nem biztosít, a finanszírozás alapvetően a résztvevő önkormányzatok 

feladata, amelyhez Magyarország Kormánya által nyújtott anyagi támogatás ad pénzügyi 

alapot. Azok az önkormányzatok, akik aktívan szeretnének részt venni az EKF 

programban, elköteleződésüket (képviselő-testületi döntés alapján) egy együttműködési 

szerződés megkötésével fejezhetik ki. A szerződéskötés a Zrt.-vel és a Veszprém-Balaton 

Régió Kultúrájáért Közalapítvánnyal történik.  

A háromoldalú szerződés tervezetét az 1. melléklet tartalmazza. 

 

Az EKF-es partnerség nemcsak a program minden kulturális, gazdasági, turisztikai 

előnyét használja ki, de ugyanakkor a települések részéről pénzügyi hozzájárulással is jár. 

A 2019. december 19-i találkozó alkalmával elhangzott, a járásközpontok esetében ez 

évente 2 euró/lakos hozzájárulás megfizetését jelenti. A befizetés minden év elején, egy 

összegben történik, 2021 tavaszától kezdődően, egészen 2023-ig. 

 

Az Európa Kulturális Fővárosához való csatlakozásról szóló döntés és az anyagi 

hozzájárulás teljesítése csak a települési önkormányzatokkal szemben elvárás. Azonban 

amennyiben Balatonalmádi önkormányzata nem kíván a tagsággal élni, az önkormányzat 

területén működő szervezetek, civil szereplők csak abban az esetben tudnak az EKF 

programban részt venni, amennyiben átvállalják az önkormányzat helyett a tagdíj 

befizetését. 

 

A Zrt. ígérete szerint az egyik legfontosabb, EKF-es tagsággal járó előny a települések 

hazai és európai szintű marketingje és láthatósága lesz. Emellett minden, a régióban 
megvalósuló programhoz, a nemzetközi kommunikáción túl, magas szintű szakmai 

segítséget, menedzsmentet vagy akár kurátori támogatást is biztosít a Zrt. 

 

Az EKF teljes tervezett programsorozata az alábbiak szerint áll össze, a következő évek 

során: 

1.) A Zrt. által előkészített és megvalósított programok 

2.) Koprodukciós projektek 

3.) Pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek 



a.) Kisléptékű közösségi pályázatok: a 2023-as évet megelőző, felvezető évek alatt 

(2020 telétől kezdődően) Veszprémben és a régióban megvalósuló kisebb projektek 

támogatása, melyek során önkormányzati, civil vagy akár piaci szereplőket 

támogatnak,  

b.) Nyílt pályázati konstrukciók: projekt-és eseményfókuszú támogatás, 

előreláthatólag folyamatos pályázatbenyújtási lehetőséggel, folyamatos 

elbírálással. A cél egyrészt a Veszprém-Balaton 2023 kulturális programjának 

színesítése, új helyi vagy régiós kezdeményezéseknek lehetőséget biztosítani, de 

emellett kiemelt cél, hogy a már meglévő rendezvények, kezdeményezések az EKF 

keretében minőségi szintet tudjanak lépni. 

Nagyságrendileg a kisléptékű pályázatokra 300 millió forintos keretet terveznek, míg a 

nyílt pályázati konstrukcióban milliárdos nagyságrendű keretösszeggel lehet számolni. 

 

A járásközpontok esetében egy további, településenként 50 millió forintos pályázati 

keretet terveznek biztosítani. E külön keretnek egyértelmű célja, hogy minden, az EKF-

ben való részvétel mellett döntő járásközpont 2023. év során megvalósíthasson egy-egy 

kiemelt rendezvényt vagy rendezvénysorozatot. 

 

Olyan kezdeményezéseket szeretnének támogatni, amelyek a Veszprém-Balaton 2023 

program értékeivel megegyeznek. 

 

A 2019. decemberi találkozó alkalmával szintén elhangzott, hogy várhatóan 2020. őszén 

bővítik a Zrt. csapatát egy úgynevezett régiós koordinátorral, akinek feladata lesz a 

településekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, a különböző igények megfelelő helyre 

történő becsatornázása. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Balatonalmádi, 2020. október 1. 

 

 

 

 

Schildmayer Ferenc 

képviselő 


