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ELŐTERJESZTÉS
Vászoly Község Önkormányzata Képviselő testületének
2021. szeptember 29. napján tartandó nyilvános testületi ülésére
Tárgy: Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozás
Tisztelt Képviselő-testület!
2018. decemberében Veszprém városa a régióval közösen elnyerte az Európa Kulturális
Fővárosa címet. A projekt megvalósításának koordinálására veszprémi székhellyel létrejött a
Veszprém-Balaton 2023 Zrt (a továbbiakban: Zrt.).
Magához a program megvalósításához az Európai Unió pénzügyi forrást nem biztosít, a
finanszírozás alapvetően a résztvevő önkormányzatok feladata, amelyhez Magyarország
Kormánya által nyújtott anyagi támogatás komoly pénzügyi alapot ad.
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, ez évente 1
euró/lakos hozzájárulás megfizetését jelenti.
A befizetés minden év elején, egy összegben történik, 2021 tavaszától kezdődően, egészen
2023-ig.
Az EKF-hez való csatlakozásról szóló döntés és az anyagi hozzájárulás teljesítése csak a
települési önkormányzatokkal szemben elvárás. Amennyiben azonban egy adott település
önkormányzata nem kíván a tagsággal élni, az önkormányzat területén működő szervezetek,
civil és piaci szereplők stb. 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
Nagyságrendileg a kisléptékű pályázatokra kb. 300 millió forintos keretet terveznek, míg a
nyílt pályázati konstrukcióban milliárdos nagyságrendű keretösszeggel lehet számolni.
A régiós koordinátor feladata a településekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, a különböző
igények megfelelő helyre történő becsatolása.
Az EKF-ben megvalósuló vászolyi projektekről (programok és infrastruktúra-fejlesztés)
rendszeresen tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
Vászoly, 2021.szeptember 21.
Tisztelettel:

Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozat tervezet
…2021. (…….) határozat
1. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Vászoly
Község részt vegyen a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 programban és erről
háromoldalú együttműködési szerződést kössön a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-vel és a
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvánnyal.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a megállapodási szerződésben rögzített hozzájárulási
díj évente esedékes összegét (1 euró/lakos) a 2022. és a 2023. évi költségvetésébe
betervezi. A 2021. évi hozzájárulási díjat a 2021. évi költségvetés tartalékkerete terhére
biztosítja.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2021. október15.

