
KIVONAT 

 

a Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2016. szeptember 9-i rendkívüli, zárt ülés jegyzőkönyvéből 

 

281/2016. (IX.9.) KT határozat: 

 

Tárgy: Sziget Kft ajánlata Balaton Sound fesztivál időpontjainak, bérleti díjainak módosítására 
 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Sziget Kft által benyújtott 

ajánlatot a Balaton Sound, Strand és B my Lake fesztiválok szerződés módosítására vonatkozóan, 

melyek az alábbiak: 

 

Tervezett időpontok a Balaton Sound fesztiválra: 

2017. július 5-6-7-8-9. változás, módosított időpont  + évi 20.000.000,- Ft (területbérlet) 

2018. július 4-5-6-7-8. eredeti időpont 0. nappal + évi 20.000.000,- Ft (területbérlet) 

2019. július 3-4-5-6-7. eredeti időpont 0. nappal+ évi 20.000.000,- Ft (területbérlet) 

2020 július 8-9-10-11-12. változás, módosított időpont+ évi 20.000.000,- Ft (területbérlet) 

 

Fizetendő bérleti díj így összesen a Sziget Kft által szervezett Balaton Sound, valamint a VOLT 

Produkció által szervezett Strand és B my Lake fesztiválokra: 

2017.évben : 70.000.000 Ft  

2018.évben 70.000.000 Ft 

2019.évben : 70.000.000 Ft 

2020.évben : 75.000.000 Ft. 

 

A képviselő-testület a fenti időpontokat és összegeket csak abban az esetben fogadja el, ha mindkét 

fesztivál megrendezésre kerül. Amennyiben az érvényes szerződések ellenére mindegyik, vagy 

bármelyik fesztivál nem kerül megszervezésre 2020-ig évente, úgy a képviselő-testület a fenti 

időpontokat és fizetendő bérleti díjakat nem tartja érvényesnek, és a szerződések újratárgyalását kéri. 

 

A képviselő-testület továbbá az alábbi döntéseket is jóváhagyja: 

 

Az idegenforgalmi adó bevallása és befizetése az adott évi fesztiválon a kempingekben  vendégek által 

eltöltött vendégéjszakák alapján történik. A (dolgozói, VIP, vendég, karaván) kempingekben  eltöltött 

vendégéjszakákat a QR kódos és érvényesített kempingkarszalaggal lehet regisztrálni, az ehhez 

szükséges fejlesztéseket Sziget Kft és VOLT Produkció Kft magára vállalja. 

A Sziget Kft hozzáférést, betekintést biztosít az Önkormányzat kijelölt dolgozói számára a beléptetési 

rendszer adatbázisához. 

A szerződés időtartama alatt az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályváltozások nem érinti k 

a megállapodás tartalmát és feltételeit. 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk. polgármester     dr. Dudás Anita sk. jegyző 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2016. szeptember 14. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea. 

 


