
Közvélemény-kutatási adatlap 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 

 

Zamárdi Város Önkormányzata közvélemény-kutatást szervez, melynek témája: 

rendezvényhelyszín biztosítása a Balaton Sound fesztivál részére. 

 

Zamárdi Város Önkormányzata abban az esetben köt szerződést a Sziget Kulturális 

Menedzser Iroda Zrt.-vel, amennyiben a lakosság az alább felsorolt feltételekkel támogatja a 

rendezvény megtartását. 

 

 

A 17/2021.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat a következő feltételeket fogalmazta 

meg: 

- a terület bérleti díja évenként 150 millió Ft-ra nő, 

- a bérleti jogviszonnyal érintett időszak: 3 év, 

- a rendezvényhelyszín rekultivációjára és a Margó E. sétány 

rendezvényhelyszín előtti területének szakaszos korszerűsítésére megfizetendő összeg: 

90 millió Ft (első részlet 45 millió Ft, mely a szerződéskötéskor esedékes, második 

részlet 45 millió Ft, mely 2023. évben esedékes), 

- lerövidített építési idő, 

- a fesztivál egy nappal rövidebb lesz (szerdától-szombatig tart), 

- a rendezvény megtartásának időpontjai: 

2022: június 29-július 2. 

2023: június 28-július 1. 

2024: június 26-29. 

 

A képviselő-testület a bérleti díjból számos, korábban már tervezett, de a járványhelyzetben a 

bevételkiesések miatt elmaradt beruházást kíván megvalósítani. 

 

Amennyiben a közvélemény-kutatásban részt kíván venni, kérjük, hogy a közvélemény-

kutatási adatlapot a túloldalon kinyilvánított véleményével 2021. szeptember 15-én 16.00 

óráig helyezze el a Polgármesteri Hivatal előterében vagy a Tourinform Irodában kihelyezett 

lezárt gyűjtőládában.  

A Polgármesteri Hivatal és a Tourinform Iroda nyitva tartása: 

Polgármesteri Hivatal: 

 - hétfőtől – csütörtökig reggel 8.00-délután 16.00 óráig 

 - pénteken reggel 8.00-délután 14.30 óráig 

Tourinform Iroda:  

- hétfőtől - péntekig reggel 9.00-délután 17.00 óráig 

- szombaton reggel 9.00-délután 13.00 óráig 

 

 

Véleményére feltétlenül számítunk! 

        Zamárdi Város Önkormányzat 

         Képviselő-testülete 

 

 

 

 



 

Véleményét az alábbi kérdésben várjuk: 

 

 

A megismert tájékoztatás alapján a Balaton Sound fesztivál 2022-2024. években  

Zamárdiban történő megtartását 

 

 

támogatom  /  nem támogatom. 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy a véleménye szerinti választ egyértelmű jelöléssel lássa el, pl. húzza alá, 

keretezze be! 

 

 

Ezt a levelet Ön a 1992. évi LXVI. törvény IV. fejezet 17. § (1) bekezdés szerint, a lakcím 

nyilvántartóból az Adatkezelő jogos érdeke alapján vett cím alapján kapta. A továbbiakban a 

személyes adatait (jelen esetben: az Ön neve, lakcíme, illetve tartózkodási helye címe) a 

közvélemény-kutatás lezárásáig, továbbá a jogorvoslat idejéig (90 nap) kezeli az Adatkezelő. 

A fenti véleménynyilvánítását nem kötjük a személyéhez, nem profilozzuk, hanem az 1993. 

évi XLVI. törvény szerint eljárva, csak statisztikai célra használja az Adatkezelő, így az nem 

tartozik a GDPR hatálya alá. Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb tájékoztatót „Zamárdi 

Polgármesteri Hivatal_Közvélemény-kutatás_adatkezelési tájékoztató” címen megtalálja 

Zamárdi város honlapján. 

 

 

 

 

       Zamárdi Város Önkormányzat 

                                                                                          Képviselő-testülete 

 


