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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Tapolcai Városszépítő Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Dr. Imre László jegyző
Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Farkas Dóra fogalmazó

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: Dr. Zsiray Ferenc, Tapolcai Városszépítő Egyesület Elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. évi munkatervében február
hónapra jegyezte elő az 1983-ban alapított Tapolcai Városszépítő Egyesület
tevékenységéről, eddig felmutatott eredményeiről szóló tájékoztatót, hogy a
márciusban Budapesten megrendezésre kerülő Városszépítő Egyesületek
közgyűlésén a beszámoló eredményét is prezentálni lehessen.

Az Egyesület képviseletében Dr. Zsiray Ferenc elnök készítette el a beszámolót,
melyet ezúton terjesztek a Képviselő-testület elé. Az ismertető az Egyesület
sokirányú eredményeiről, törekvéseiről tesz tanúbizonyságot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és – a hosszú
időn át végzett várostörténeti kutatómunka, valamint a helyi építészeti értéket
védelme és helyreállítása iránti elkötelezettség elismerése mellett – elfogadni
szíveskedjen.

Tapolca, 2007. január 30.

Á c s János s.k.
Polgármester



A Tapolcai Városszépítő Egyesület tájékoztatója
2006-évi tevékenységéről és 2007-évi terveiről.

Előzetes tájékoztatás a 2008-évi tervekről.

Az 1983-ban alakult egyesületünk az Alapszabályban megfogalmazottaknak
megfelelően, folyamatosan és eredményesen tevékenykedik. Sajátos civil eszközeivel
szerteágazó feladatokat vállalva igyekszik a város mindenirányú fejlődéséhez
hozzájárulni, a lakosság lokálpatriotizmusát erősíteni és a város szellemiségét
gazdagítani.
1. Szervezeti felépítés, működés.

Az egyesületet l5 tagú elnökség és 3 tagú ellenőrző bizottság irányítja.
Szervezeti keretei között működteti a Batsányi Emlékbizottságot, Nő
Klubot és Ifjúsági Tagozatot. Az egyesület kiadványait, a Tapolcai Füzetek
megjelentetését 3 tagú szerkesztőbizottság gondozza. Az egyesület
taglétszáma jelenleg l55 fő, mely létszám folyamatosan növekszik. Tagdíj:
dolgozók: 5oo.-Ft, nyugdíjasok: 300.-Ft:, ifjúsági: 50.-Ft./év. Egyesületünk
a Hungaria Nostra lapját az Értékmentő és az Örökségvédelem című lapokat
járatja. Az egyesület székhelye a Wass Albert Városi Könyvtár. Egy l2
m2-es helyiségbe zsúfolódva végezzük tennivalóinkat. Munkánkat
számítógép, internet, nyomtató, másoló és mobiltelefon segíti. Saját web-
lapunk és e-mail címünk van.

2. Kapcsolataink:
- Az önkormányzattal szoros, sőt mondhatni napi kapcsolatunk van. Rendszeresen

részt veszünk a szakbizottsági és testületi üléseken, ahová rendszeresen
meghívást kapunk. Javaslatokat tehetünk és hozzászólhatunk a napirendekhez.
Az önkormányzat és a hivatal különösen a városfejlesztési, városszépítési és
örökségvédelmi kérdésekben számít véleményünkre Munkánkhoz rendszeres
támogatást nyújt a testület és a hivatal.

- A Wass Albert Városi Könyvtárral az együttműködés kiemelkedően jó.
Rendezvényeinknek helyet ad, internet-csatlakozást biztosít és mindenre
kiterjedő információk átadásával segíti munkánkat. (Nő Klub, elnökségi
ülések, közgyűlések, egyéb rendezvények.)

- Az általános iskolákkal és a középiskolás kollégiummal immár hagyományosan
jó kapcsolatunk van. Különösen az örökségvédelem, hagyományőrző,
várostörténeti pályázatok és előadások, vetélkedők nagyon eredményesek. A
tapolcai ált. iskolák országos eredményei kiválóak!

TAPOLCAI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
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- Az egyesület kiadványait eljuttatjuk az iskolákhoz illetve a vetélkedők
jutalmazásához ez úton járul hozzá az egyesületünk. A zsűrizésben is részt
veszünk.

- Civil szervezetekkel is gyümölcsözőek a kapcsolataink.
- Aktív együttműködő kapcsolataink vannak a Városért Egyesülettel, az Épített és

Természeti Értékek Védelméért Közalapítvány, a Vállalkozók Egyesülete és
egyesületünk között. Ilyen például a „Virágos Tapolcáért Mozgalom” szervezése
és lebonyolítása. Kölcsönös a részvétel egyesületeink rendezvényein.

- Jó kapcsolataink vannak nyugdíjas szervezetekkel (Batsányi, Pedagógus.)
- Felvettük a kapcsolatot a Honvéd Hagyományőrzőkkel. Szívesen vállaltunk

előadásokat a klubokban. A Páneurópai szervezet meghívásának is eleget
tettünk.

- Nagyon jó és eredményes kapcsolatunk van a Tamási Áron Művelődési
Központtal. Főként kiállítások rendezésében segítenek. A Batsányi
Műv. Központ is helyet ad rendezvényeinknek. Kapcsolat alakult ki a
Városi Rendezvénycsarnokkal. Vetélkedőkhöz adtunk teszt témákat és
felajánlottuk a zsűrizésben való részvételünket.

- Országos kapcsolataink. A Város és Faluvédők Szövetsége, Hungaria
Nostra országos központjával nagyon jó a kapcsolatunk. Rendezvényein
aktívan képviseljük egyesületünket.

- Testvér-egyesületi kapcsolataink: Sümeg, Mór, Kőszeg, Sopron, Solt,
Mosonmagyaróvár, Törökbálint, Karcag, Békéscsaba, Cegléd, Túrkeve,
Tata városszépítő, városvédő egyesületei.

3./ Események:
- Batsányi Emlékbizottság által szervezett emléknapok május második hetében,

kiemelkedő kulturális eseménye a városunknak. Szabadtéri megemlékezések a
költőházaspár szobrainál, Keresztury-emléktáblánál, a költő szülőházánál.
Batsányi emlékülés meghívott, avatott helyi és meghívott előadókkal. Temetői és
egyéb megemlékezések, gálaműsor az iskolák rendezésében, stb.

- Nő Klub tagságának mozgalmas éve volt, nagy érdeklődés mellett.
Virágkertészeti előadás bemutatóval, városszépítő eseményeinek
fotódokumentálása, élménybeszámoló zarándokútról (Spanyolország),
könyvbemutatók Halász J. szakács olimpiai bajnok és dr. Sáry Gy. helyi
szerzőktől. Egészségügyi előadás, kerek-asztal találkozó veszprémi
meghívottal, kirándulások, közös társasági rendezvények. /Erzsébet és
Katalin bál,/ ádventi közös készülődés, /koszorú és vesszőfonás./

- Ifjúsági Tagozat Honismereti, várostörténeti, örökségvédelmi előadások.
Városszépítők munkájáról előadás. Vetélkedők, pályázatok. Sajnos a Gimnázium
és a Szakközépiskola érdemi bevonása nem sikerült.

- Város és Faluvédők Szövetsége évi közgyűlésén aktívan részt vettünk.
Egyesületünk bemutatkozott, kiadványainknak sikere volt.

- „Virágos Tapolcáért” mozgalom sikeres volt. Immár hagyomány! 136 pályázó,
négy kategóriában. Emléklapot mindenki kapott. 30 díjazott, Polgármesteri
különdíj, hárman névre-szóló emlékvázát kaptak, 2 díszoklevél került kiadásra,
ünnepélyes, nyilvános /Köztársaság tér augusztus 19.-én/ eredményhirdetés
keretében. A polgármester úr és a képviselő hölgyek és urak támogatását külön
köszönjük!
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- „Helyi védelem alatt. Tapolca, 2005.” Feliratú táblák kihelyezése 2006 év végére
befejeződött. Közel hetven tábla. Az országban Tapolca az egyedüli, ahol ez
eddig megtörtént. Pályázat, önrész és önkormányzati támogatással sikerült ezt a
nagy munkát megoldani. (tulajdonosi hozzájárulások beszerzése stb.)

- „Eötvös Károly, Kozma Sándor és a tiszaeszlári per” kiállítása országos siker
volt, kiválóan megrendezve. Plakát, meghívó országos elismerést váltott ki!
Megnyitó, érdeklődés, fogadás, példaértékűként számon tartott. Köszönet az
Önkormányzatnak és a Műv. Központnak! Továbbadtuk a kiállítást Sümegre és
Veszprémbe.

- „Gyermekek az épített és természeti értékek védelméért” a Hungária Nostra
országos pályázatán kiváló eredményt értek el iskoláink tanuló. 438 beérkezett
pályázatból 109 pályázat Tapolcáról és a környező iskolákból érkezett. Ebből 44
lett díjazott: I. hely: 4, II. hely: 5, III. hely: 9, különdíj: 26. Ünnepélyes díjkiosztó
a Bp. Történeti Múzeum kupolatermében volt, ahol a díjazottaink személyesen
vehették át a díjaikat. A lehetőséget köszönjük Önkormányzatunknak.

- 2006. júniusában az Alapszabály módosítása vált szükségessé, személyi
változások miatt. Az elnökségben hosszú évtizedeken át végzett kiváló munkáját
köszöntük meg Kovács Imrének, Kocsis Lászlónénak és Csanda Eleknének a
közgyűlésen, névre szóló emlékvázával, virággal.

- A Város és Faluvédők Szövetsége XXVI. Országos Találkozóján, Békéscsabán
eredményesen vettünk részt. Két szekcióban is szerepeltünk javaslatainkkal. Jó
kapcsolatokat sikerült kialakítani. Színes ismertető anyagaink nagy sikert
arattak!

- Sümegi meghívásnak eleget téve vendégek voltunk a Sümegi Városszépítők
helyiségének avatásán a Püspöki Palotában, más testvéregyesületek
képviselőivel együtt. A mi viszonyainkhoz képest kiváló körülményeket
ismertünk meg. Csak irigykedni tudtunk!

- A „Batsányi Emlékszoba” avatásán részt vettünk. Örültünk, hogy négy évvel
korábbi felvetésünk is hozzájárult, hogy Batsányi emlékei méltó helyre kerültek,
pályázati pénzből és az Önkormányzat segítségével. Köszönet a szervezőknek.
Nagy munka volt!

- Az egyesületünk elnökségének küldöttsége szakmai találkozón vett részt
Sopronban. Kirándulás keretében találkozott a testvér egyesület képviselőivel.
Hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk.

- A városi ünnepségeken is képviseltük egyesületünket. Koszorúztunk a Papp Pál,
Csermák József és Keresztury Dezső, panteonfalon elhelyezett emléktábláinál,
Deák Ferenc, Dobó István, Aradi vértanuk, 1956 emlékhelyein. Aktívan
közreműködtünk a Képzőművészeti Alap zsűrizésekor a helyi elképzelések
érvényesítésében.

- A kistérségi kapcsolatok kiépítését is megkezdtük. A térség településeinek
polgármestereitől tájékoztatást kértünk, hogy működnek e településükön az
egyesületünkhöz hasonló célú civil szervezetek. egyesületek Ezekkel a
kapcsolatok felvétele folyamatban van.
4./ Kiadványaink: A Tapolcai Füzetek eddig megjelentetett választéka 36 db.
(1983 évtől !) 2006-ban jelent meg a Tapolcai Életrajzi Lexikon III. kötete,
Beszedits: Régi emberek, régi emlékek reprint-kiadásban a város fennállásának
40.évfordulójára, önkormányzati támogatással. Elészült, és nyomdai előkészítés



5

szakaszában van Tapolca 1956.”Emlék leszünk. Gyertya és ünnep.” címmel. A
„városkínáló” Tapolcai séták szöveges részének előkészítése, német és angol
fordítása, tavaszi megjelentetésre készen van, A Tapolcai Városszépítő Egyesület
története 1983 – 2008. c. tervezett könyv előkészítés alatt áll. Sallay Misi a
dalszerző cigányprímás életéről szóló könyv kiadása is szerepel terveinkben.
A könyveink gépi nyilvántartása naprakész és folyamatos. Vetélkedők díjazására
és az iskoláknak könyvcsomagokat díjtalanul adtunk és adunk át.

- Könyvforgalom: egyedi, két könyvesbolt, könyvtár, könyvtárellátó vállalat.
5./ Pályázatok. Működésünk egyik bevételi forrása a különböző típusú

pályázatokon elért támogatás. Országos a NCA, Hungaria Nostra,
Veszprém Megyei Közművelődési Alap, és a helyi önkormányzati
pályázatokon elnyert összegek. Jelenleg egy pályázatunk elbírálásra vár.
(Hungaria Nostra.)

6./ Megjelenés – tájékoztatás.
Tevékenységünkről hírt országos, megyei és helyi szinten tudtunk adni.
Országos lapunkban az Értékmentő-ben 1,5 oldalas képes cikk méltatta a
Batsányi Emléknapok eseményeit. Leközölték az Önkormányzat 2004-ben
módosított rendeletét, mint példaértékűt. Fontos objektumaink „Helyi védelem„
alá helyezésről a Napló képes riportokat közölt és méltatta munkálkodásunkat.
Helyi lapunk az Új Tapolcai Újság is közöl riportokat és rövid tudósításokat
rólunk. TVT–vel is jó a kapcsolatunk, riportok, könyvbemutatók, beszámolók
eredményeinkről.
A város lakossága is értékeli tevékenységünket. Ötleteikkel, javaslataikkal
keresnek meg. Sok új tagtársunk jelentkezik munkáért. Tagjainkat és
támogatóinkat karácsonyi és új évi üdvözlő lappal és egy kis naptárral
köszöntöttük. Rendezvényeinkről hirdetések, esetenként plakátok útján is
igyekszünk tájékoztatást adni.

2007- évi vázlatos terveink

1./ Tagszervezés folytatása. Célunk minden lakossági réteg megszólítása,
bevonása a közös érdekű munkákba, levélben, személyesen és más módon.

2./ Önkormányzat testületi üléseire napirendek előkészítésében továbbra is
részt kívánunk venni. Négy javasolt témánk került befogadásra.

3./ ”Gyermekek az épített és természeti értékek védelméért” Hungari Nostra
pályázata. 77 darab pályázatot küldtünk elbírálásra. Eredményhirdetés
2007. május elején.

4./ „Virágos Tapolcáért” Mozgalom megszervezése és lebonyolítása
5./ Az egyesületünk honlapjának bővítése, színesítése, informatívabbá tétele,

anyagot szolgáltatni a Hungaria Nostra honlapjára.
6./ Az egyesület kiadványainak, könyveinek bibliográfiáját elkészíteni.

Tervezett kiadványaink előkészítése (lektori, nyomdai munkák.)
Forgalmazható kiadványaink jegyzéknek elkészítése, kiadványaink
forgalmazása.

7. / Kistérségi kapcsolatok további szervezése.
8./ Részt veszünk a Hungari Nostra XXVI. Országos Találkozóján Tatán.
9./ Javasolt 11 utcanév megváltoztatásával kapcsolatos felmérés elvégzése.
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10./ Egyes utcák fahiányainak felmérése, szakszerű pótlásuk lehetőségeire
javaslatot tenni. Lakosság aktív részvételével!

11./ 2007. február vége – március közepe között kiállítás a Művelődési
Központban a tapolcai gyerekek pályamunkáiból és a Hungária Nostra
védett épületeinek fotóiból. (Ez a kiállítási anyag bejárta Európát!)

És végül: A Hild–díjas Tapolca város által „Tapolcai Városrendezésért és
Városfejlesztésért Kitüntetés”-sel megtisztelt Városszépítő Egyesület,
mely „Kós Károly-díjjal és két Podmaniczky-díjjal kitüntetett elnökségi
taggal rendelkezik, 2008.évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ezt
az évfordulót méltóképpen szeretnénk megünnepelni és a város érdekében
kamatoztatni. Azt is szeretnénk, ha ez az alkalom nem csak a városunk,
hanem a hozzánk tartozó térség lokálpatriótáinak ünnepe is lenne.
Szeretnénk, ha testvérvárosaink hasonló feladatú civil szervezeteit is
meghívhatnánk erre a rangos, város-marketing értékű ünnepi eseményre.
Mindezek alapján szeretnénk megpályázni a Város és Faluvédők
Szövetsége, Hungária Nostra, XXVII. Országos Találkozója rendezési
jogát. Tudjuk, hogy ez a feladat csak akkor valósulhat meg eredményesen,
ha a város befogadja és felvállalja a rendezést. Városunk rendezettsége,
vidékünk szépsége, egyedisége bizonyára vonzó lesz az ország egész
területéről idelátogató városszépítők számára. Városunk fejlődésének
bemutatása, vonzó jellege, hasznosítható lehetőségei, kulturális, művészeti,
természeti és épített értékeink bemutatása nagyban öregbítené városunk jó
hírét. A város rendelkezik minden olyan feltétellel, lehetőséggel, mely a
sikeres rendezésre biztosítékot nyújthat.

Tisztelettel kérjük a város vezetését, hogy támogassa javaslatunkat.
Kérésünk azért időszerű, mivel a 2007-évi Tatán tartandó találkozón a
2008. évi rendezést felvállaló város polgármestere és az egyesület elnöke
ott veszi át azt a felszalagozott vándorbotot és a díszes okiratot, mely a
2008-évi rendezésre a jogot megadja, illetve biztosítja.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelettel kérem vázlatos tájékoztatásunk elfogadását és kérésünk
kedvező támogatását.

Tapolca, 2007. január 24.

Az elnökség nevében tisztelettel

Dr. Zsiray Ferenc
TVSZE elnök


