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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete alakuló ülését 2010. október 12-én 
tartotta.
Széleskörű véleménygyűjtéssel negyedik alkalommal készült 4 évre szóló stratégiai 
program, amely túlmutat a választási cikluson, iránymutatást ad a 2014-2017. évek
közötti fejlesztésekre, a település jövőjével, fejlődésének reális lehetőségeivel 
kapcsolatban.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1)
bekezdése, és a Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 3/2005.(II.18.) Kt. rendelet szerint gazdasági programot készít, amelynek
figyelembe vételével, az abban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően 
gyakorolja az önkormányzáshoz való közügyi jogokat, és az adott évi
költségvetésekben hozzárendeli a rendelkezésre álló forrásokat.

A program készítéséhez több alkalommal, számos fórumon kértem képviselő-
társaim, a kisebbségi önkormányzatok, a polgármesteri hivatali és intézményi
vezetők, szakértők, a civil szervezetek, történelmi egyházak képviselői, a tapolcai 
polgárok segítségét az anyag összeállításához. A szóban és írásban érkezett
javaslatokat figyelembe vettem az anyag összeállításnál, amelynek tervezetét Tapolca
internetes weblapján közzétettem, azt az érdeklődők megismerhették.  



Megítélésem szerint az elkészült tervezet alkalmas a tárgyalásra, változtatható és
továbbépíthető. A minél teljesebb körű megvalósítás a város polgárainak 
megbecsülését és elégedettségét fogja eredményezni.

Bízom abban, hogy a Stratégiai Programot együtt – Tapolca Város Napján - fogadjuk
el, és ezt a korábbi gyakorlat szerint tanúsítvány formájában is megerősítjük. A ciklus 
elteltével remélhetőleg szép eredményeket tudunk elérni, és büszkék lehetünk arra, 
hogy ezen testület tagjai voltunk, döntéseinkkel városunk fejlődését segítettük, 
Tapolca érdekeit szolgáló, tapolcai várospolitika vezérelte tetteinket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tapolca 
Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának
Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti
fejlesztésekhez” című, a határozat mellékletét képező 
dokumentumot elfogadja.

Tapolca, 2011. március 31.

Császár László sk.
polgármester



TANÚSÍTVÁNY

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én tartott ülésén 
hozott ____/2011(____.___.) Kt. határozattal elfogadta „Tapolca Város
Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja,
Iránymutatás a 2014-2017 évek fejlesztéseihez” című dokumentumot. 

Alulírottak, mint Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai 
aláírásunkkal is megerősítjük, hogy felelősséggel tartozunk, és legjobb tudásunk 
szerint mindent megteszünk annak érdekében, hogy a programban megfogalmazott
elképzelések, célok megvalósuljanak, Tapolca tovább fejlődjön, erősödjön.  

Császár László
polgármester

Horváthné Németh Edit Sólyom Károly
alpolgármester alpolgármester

Bakos György Bognár Ferenc
 képviselő képviselő 

Horváthné Szalay Gyöngyi Koppányi Ferenc
 képviselő  képviselő 

Lévai József Marton József
 képviselő  képviselő 

Rig Lajos Sági István
 képviselő  képviselő 

Szalkai Zsolt
képviselő 
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011-2014 ÉVEK KÖZÖTTI GAZDÁLKODÁSÁNAK

STRATÉGIAI PROGRAMJA

ELŐSZÓ

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”

/Széchenyi István/

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint – megbízatá-

sának időtartama alatt – a stratégiai programban megfogalmazott célkitűzések 

figyelembevételével gyakorolja az önkormányzáshoz való közügyi jogokat.

A jövőbeni célkitűzések megszabják az önkormányzati döntések irányát, 

megfogalmazzák azokat az elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek

céljaihoz, és amelyek eléréséhez, megvalósításához a Képviselő-testület meg 

kívánja teremteni – és remélhetőleg hozzá is tudja rendelni – a szükséges 

anyagi forrásokat.

Tapolca új Képviselő-testülete 2010. október 12-én alakult meg. Az ön-

kormányzati választások után negyedik alkalommal készít és fogad el a város

olyan 4 évre szóló programot, amely meghatározza a település jövőjét, további 

fejlődésének reális lehetőségeit, és a hosszabb távra szóló fejlesztését is prog-

nosztizálja.

Jó szándékkal tettük, hoztuk meg eddigi döntéseinket, a fő célunk az 

volt – természetesen ismerve a város lehetőségeit, problémáit -, hogy mind-

annyian jól érezzük magunkat városunkban, hogy elmondhassuk jó itt élni, jól

lehet itt élni.
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A program kialakításakor legfontosabb szempontként kell kezelni a vá-

ros biztonságos működtetését, nagy hangsúlyt fektetve a fejlesztésekre, a költ-

ségcsökkentő, energiahatékony megoldásokra, az értékmentésre, a XXI. század 

elvárásainak megfelelően, fő rendező elvként kezelve településünk egészség-

ügyi, gazdasági, kulturális, oktatási fejlődésének elősegítését.  

Felelőtlenül és egyszerűen ezután sem tervezhetünk. Meghatározó 

szempont a mindenkori költségvetésünk helyzete. Mindez arra ösztönöz és

kötelez bennünket, hogy a helyi bevételeinket tovább növeljük, legyünk azon-

ban figyelemmel a tűréshatárra, a bevételek felhasználását egyeztessük a la-

kossággal, az adózókkal, a céljainkat közösen határozzuk meg, így érthetővé 

és magyarázhatóvá válik ezen irányú törekvésünk.

Kiemelten fontos feladata a városvezetésnek, hogy a fejlesztési tevé-

kenységhez a meghatározott és behatárolható helyi bevételek mellett európai

uniós és hazai pályázati forrásokat keressen, számoljon a kötelezettségekkel,

ezekről kellő módon tájékoztassa a város polgárait. Ebben meghatározó a Pol-

gármesteri Hivatal vezetőinek, valamennyi munkatársának felelőssége a min-

den eddiginél hatékonyabb döntés-előkészítő, tervezési, pályázatkészítési, pá-

lyázatkezelési tevékenységért, amely folyamatban támaszkodni lehet a megfe-

lelő kapcsolatokkal, referenciákkal rendelkező tanácsadó, segítő szervezetekre. 

Az önkormányzati fenntartású intézményrendszer, a többségi tulajdonú gaz-

dasági társaságaink ez irányú munkáját is ösztönözni, szorgalmazni indokolt.

Mindezeket figyelembe véve fontosnak tartom egy olyan program készí-

tését, amely megfogalmazza elképzeléseinket, azon és olyan célokat, amelyek-

kel Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete azonosulni tud, amely-

hez az eszközöket, forrásokat biztosítani kívánja, és közös felelősséggel meg-

valósítani akarja azt.
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A megvalósítás folyamatában kiemelten szükséges kezelni a városfej-

lesztési, városüzemeltetési, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési, partnerségi,

az egészségügyi, oktatási-nevelési, a közbiztonsági feladatokat.

Különösen:

 a helyi gazdasági potenciál növelésével kapcsolatos intézkedések

során,

 a települési megtartó erők: a letelepedés elősegítése (lakosság, vál-

lalkozások, szolgáltatások) vonatkozásában,

 a közbiztonság erősítése érdekében, 

 az egészségipari, az egészségügyi, a nevelés-oktatási és kulturális

intézményrendszer fejlesztése területén,

  a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtésében, a fi-

atalság egészséges életmódra nevelése során.

A hivatkozott feladatellátásokat a képviselő-testület tagjai sorából választan-

dó, az európai uniós és gazdasági kapcsolatokért felelős, a közoktatási és 

közművelődési feladatokért felelős, a közbiztonságért felelős, a sport és ifjúsá-

gi kapcsolatokért felelős tanácsnokok munkája révén is elő kell segíteni. 
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I. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 

1. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete maradéktalanul köte-

les gondoskodni a vonatkozó jogszabályokban megállapított kötelező fel-

adatainak ellátásáról. A Képviselő-testület a döntések meghozatalánál kö-

teles figyelembe venni, hogy azok következményei nem veszélyeztethetik

a kötelező feladatok ellátásának biztonságát. 

2. Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a

lakosság szükségleteinek lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvona-

lon történő kielégítésére. A szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez 

mérten, folyamatosan javítani kell.

3. Kívánatos, hogy a Képviselő-testület - az eddig tapasztaltakhoz hasonló-

an – jól működővé és rendszeressé tegye kapcsolatát a városban tevé-

kenykedő gazdasági egységekkel, illetve a város közéletét meghatározó 

civil szervezetekkel. Keresse a kapcsolattartást, párbeszédet.

4. Városunk polgárainak pontos és folyamatos tájékoztatása érdekében

szükséges a helyi média fenntartása, támogatása, az internetes lehetősé-

gek kihasználása.

5. Tapolcának – mint a térség központi, meghatározó településének – erősí-

teni szükséges körzetközponti szerepvállalását. A közös feladatellátáshoz

közös teherviselés is szükséges, elsődlegesen az egészségügy, az oktatás, 

a hulladékgazdálkodás, környezetvédelem területén.

6. Tapolca Város Önkormányzatának minden olyan egyesület, szövetség,

társulás munkájában részt kell vennie, amely településünk érdekeit szol-

gálja. A meglévő és az újonnan létrejövő társulások tagjaival kizárólag a 

kölcsönös előnyök alapján lehet és kell együttműködni. 
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7. A kormányzati, régiós, megyei és helyi közigazgatási rendszerekkel és

szakhatósági szervekkel való kölcsönösen előnyös együttműködés kívá-

natos és szükséges számunkra. Tapolca érdekében fontos, hogy a terve-

zett „járási szintű kormányhivatal” működését városunkban kezdhesse 

meg.

A kistérségi feladatot ellátó polgármesteri hivatali szervezeti egységeket

célszerű központosítani a Polgármesteri Hivatal Keszthelyi úti épületré-

szében, amely fejlesztéssel, a tetőtér beépítésével alkalmas a közhivatali 

működésre.  

8.  A meglévő nemzetközi kapcsolatainkat továbbra is ápolni szükséges a 

kölcsönösség jegyében. Új kapcsolatot elsődlegesen a határainkon túli or-

szágok magyarlakta településeivel indokolt létesíteni. A külföldi partner-

városi kapcsolatok mellett célszerű Tapolcához hasonló kitörési pontok-

kal rendelkező, vagy városunkkal közel azonos lélekszámú hazai telepü-

lésekkel a szorosabb együttműködés kialakítása is. 

9. Fejlődés és tájékozódás céljából - lehetőségeinkhez mérten - azon szövet-

ségek és szervezetek munkájában érdemes részt venni, amelyek komoly

érdekképviseletként tudnak megjelenni a mindenkori politikai-gazdasági

életben, ott erős befolyással bírnak.  

10. Az önkormányzati döntéshozatal során kiemelt szempontként kezelendő, 

hogy az szolgálja a település helyi gazdasági élénkítését. A közvetlen

gazdasági fejlesztést eredményező fejlesztések mellett minden lehetséges 

és törvényes eszközzel elő kell segíteni az ilyen jellegű, gazdaságfejlesztő 

beruházásokat, munkahelyek létesítését, megtartását.

11. A város jövője, fejlődése szempontjából kiemelten együtt kell kezelni a 

turizmust, a korszerű, teljes mértékben környezetbarát ipart és szolgálta-

tásfejlesztést, a kitörési pontok megoldási és végrehajthatósági lehetősé-

gét.



Tapolca Város Önkormányzata
2011-2014. közötti gazdálkodásának stratégiai programja,

iránymutatás a 2014-2017. fejlesztéseihez

7

12. Településünk megjelenítésére (hazai és nemzetközi média, bel– és külföl-

di kapcsolatok, kiadványok, rendezvények stb.) továbbra is nagy figyel-

met kell fordítani. Különösen fontos a városi internetes honlap statikus

adatainak folyamatos ellenőrzése, frissítése mellett az aktualitások gyors, 

pontos megjelenítése városunk lakossága és vendégeink, a Tapolca iránt

érdeklődők érdekében. 

13. Kiemelten fontos feladat a helyi épített és természeti környezeti értékek

védelme, a város rangos urbanisztikai elismeréséhez - Hild János Díj -

méltó értékmegőrzés, fejlesztés.  

14. A katasztrófa megelőzés, a tűzvédelmi feladatrendszerében legfőbb cé-

lunk a lakosság biztonságának fokozása, az azonos szintű védelem meg-

teremtése és lehetőségeink szerinti garantálása.  

A köztestületi tűzoltóság műszaki-technikai eszköz-rendszerének, a mű-

szaki mentő védelem fejlesztése fontos feladat. Figyelembe kell venni en-

nek során, hogy az arányeltolódás a tűzesetekről a műszaki mentések irá-

nyába tovább folytatódik.

15.  A Polgári Védelem tekintetében elsősorban a megelőzésre kell a hang-

súlyt fektetni. A lakosságvédelmi feladatok közül újra kell gondolni a ri-

asztás, a távolsági és helyi védelem, valamint a lakosság-felkészítés haté-

konyabb megvalósíthatóságának feladatait.

16. A honvédelmi feladatok terén (katonai mozgósítás, nemzetgazdaság vé-

delmi felkészítése, személyi-technikai szolgáltatói lebiztosítások) a jövő-

ben is a jogszabályoknak megfelelően szükséges ellátni a honvédelmi 

körzetközponti funkcióból adódó feladatokat.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1. A gazdálkodásunk alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés. Ter-

vezése, elfogadása, végrehajtása során törekedni kell egyensúlyának biz-

tosítására. Az önkormányzat bevételi forrásrendszer bővítése elengedhe-

tetlen a folyamatos önkormányzati működés, a városfejlesztés érdekében. 

A hitelfelvételeknél, fejlesztéseknél figyelembe kell venni a város pénz-

ügyi lehetőségeit, a „Tapolca Jövőjéért” kötvény visszafizetési ütemezé-

sét.

2. Új beruházást megelőzően sorrendet kell felállítani. A beruházások indí-

tása előtt vizsgálni kell a várható működési költségeket, meg kell hatá-

rozni a hosszú távú működtetés feltételrendszerét.  

3. A városi beruházási, felújítási munkák során a közbeszerzési, ajánlati el-

járási, esélyegyenlőségi szabályozások betartása mellett törekedni kell a 

helyi és a hazai befektetők, kivitelezők közreműködésére, részvételére. 

4. A fejlesztések során kötelezően törekedni kell hazai és európai uniós pá-

lyázati források bevonására, a saját erő kiegészítésére. 

 Lehetőséget kell biztosítani az önkormányzat számára előnyös – vállalko-

zói – magán források bevonására. Természetesen a város fejlődését kül-

földi és hazai befektetők egyaránt segíthetik. 

 A vállalkozások letelepedését elő kell segíteni, bővítési, foglalkoztatás nö-

velő törekvéseiket támogatni indokolt. 

5. Az önkormányzati intézményrendszert folyamatosan vizsgálni kell, a

szükséges és elengedhetetlen változásokat végre kell hajtani. A minden-

kori költségvetés teherbíró képességének figyelembe vételével kell meg-

határozni a kötelező és önként vállalt intézményi feladatokat, amelyek 

végrehajtását semmilyen más tevékenység nem veszélyeztetheti.
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6. Az önkormányzati vagyongazdálkodás folyamatában:

- vagyonhasznosítási, vagyongazdálkodási koncepciót kell készíteni a

jelen Stratégiai Program elfogadását követő 6 hónapon belül, a kö-

zösségi vagyonelemeket, vagyoni értékű jogokat számba vevő va-

gyonkataszter alapján. Ebben – többek között – rögzíteni szükséges a

stratégiai feladatok ellátásához szükséges tartós tulajdonban maradó

vagyonelemeket;

- biztosítani kell az önkormányzati vagyonérték megőrzését, növeke-

dését, figyelemmel a produktív vagyonelemekre, folyamatosan kar-

ban kell tartani, szükség esetén pótolni az önkormányzati gazdálko-

dás alappillérét képző ingó- és ingatlan vagyont; 

- a gazdaságossági szempontok érvényesítésével piacgazdasági viszo-

nyokat kell fenntartani, a helyi gyakorlatot is figyelembe véve;

- figyelemmel kell kísérni a város lakosságának korösszetételét, az

életmód-változásokat, fel kell készülni az indokolt és szükséges fel-

adatok vállalására;

- külön döntésekkel meghatározott önkormányzati feladatok gazdasá-

gi társaságok, civil szervezetek felé történő kiajánlásával erősíteni 

kell a városüzemeltetés biztonságát, a köz – és kulturális élet fejlődé-

sét;

- a felhalmozási és tőkejellegű, korlátozottan rendelkezésre álló bevé-

teleket kizárólag beruházási, fejlesztési, eszközpótlási feladatellátásá-

ra lehet felhasználni;

- a rendelkezésre álló források hatékony, optimális felhasználásának, a

törvényesség betartásának érdekében folyamatossá kell tenni az el-

lenőrzést és számonkérést; 
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- a mindenkori éves költségvetés tervezésénél, a gazdálkodásról szóló

beszámolók tárgyalásakor meg kell határozni a gazdasági program-

nak megfelelő bevételeket - ideértve az eszközrendszert is – és fel-

használásuk irányát;

- a használaton kívüli, üres önkormányzati ingatlanok esetében vizs-

gálni szükséges az értékesítés, vagy új funkció felkutatásával az is-

mételt hasznosítás (bérlet, gazdasági társasági apportálás) lehetősé-

gét. Ez utóbbi esetében ki kell dolgozni a felújí-

tás/átalakítás/használat/kedvezménynyújtás jogi, anyagi módoza-

tait;
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VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSRENDEZÉS

1. Az elfogadott és hatályos településfejlesztési koncepciót, a szerkezeti és

szabályozási rendezési terveket – ÁRT, RRT -, Helyi Építési Szabályzatot,

az Integrált Városfejlesztési Stratégiát folyamatosan vizsgálni szükséges.

A helyi koncepciók, tervek legyenek összhangban az országos területren-

dezési, fejlesztési tervekkel, harmonizáljanak a térségi, megyei, régiós, el-

képzelésekkel és a helyi érdekekkel.

Elengedhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzat csak a város érdeke-

it, fejlesztési lehetőségeit egyértelműen biztosító és támogató szakhatósá-

gi és más központi tervekkel azonosuljon, előkészítésük, elfogadásuk so-

rán képviselje a lakosság érdekeit.

2. Kiemelten kell kezelni azon városfejlesztési feladatokat, amelyek elősegí-

tik a település további városiasodását, lehetőséget teremtenek a népesség 

megtartására, növelésére, munkahelyek megtartására, növelésére.

3. A városfejlesztés lendületét minden lehetséges eszközzel fenn kell tartani,

az önkormányzati források mellett vállalkozói tőke bevonása is indokolt.  

Ennek során partneri, szolgáltatói kapcsolatot kell kialakítani a vállalko-

zásokkal.

4. Továbbra is kiemelt feladat az egészségturizmushoz kapcsolódó park- és

zöldfelület-fejlesztés, a környezeti kulturáltság javítása, a középületek, és

városképi jelentőségű ingatlanok felújítása, az Integrált Városfejlesztési 

Stratégiai Program akcióterületi tervezési munkáinak folytatása, a parko-

lási rendszer bővítése; a parkolók és a városi úthálózat korszerűsítése. 

5. A Fő tér és az Ady Endre utca, a Malomtó közötti átjárók felújítása, a la-

kások korszerűsítése, üzletek, lakások kialakítása vállalkozói tőke bevo-

násával, önkormányzati koordinálással, részvétellel kívánatos.
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6. Törekedni kell az önkormányzati elektronikus ügyfél-tájékoztató rend-

szerek kiépítésére, az elektronikus ügyintézés fejlesztésére.

7. Fontos, megvalósítandó feladatok Tapolca és a kistérség teljes területét és

a tapolcai egyéni képviselői választókerületeket érintően:

TÉRSÉGI VONZERŐ NÖVELÉSE, EGÉSZSÉGIPARI FEJLESZTÉS, 
MUNKAHELYEK LÉTESÍTÉSÉVEL, MEGTARTÁSÁVAL

 Elsődleges a volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, mivel ez a város szinte 
egyetlen kitörési lehetősége.  
A tapolcai és lesencetomaji önkormányzatok tulajdonába került földrészletek és
épületek barnamezős, többcélú turisztikai fejlesztésére (minőségi vendégfogadás 
feltételeinek további javítása, szállásférőhely bővítés, fejlesztés, városi fürdő, sza-
badidőpark, golfpálya, edzőközpont stb.), logisztikai és raktárbázis létesítésére, 
környezetbarát ipar telepítésére irányuló befektetői, vállalkozói kezdeményezése-
ket elő kell segíteni. 
Az ingatanok közös önkormányzati hasznosítási elsődlegessége mellett keresni 
kell a lehetőséget a tapolcai ingatlanrészek önálló fejlesztésére. Befektetői, vagy 
saját erős fejlesztéssel városi fürdő, tanuszoda létesítése szükséges; 

 A magántulajdonban lévő „volt” repülőtér területére tervezett sport-szabadidős 
centrum (sportcélú kisrepülőtér, üdülőfalu, golfpálya a hozzá tartozó létesítmé-
nyekkel) létesítését támogatni indokolt;

A természetvédelmi előírások tiszteletben tartása mellett továbbra is keresni kell a 
lehetőséget, hogy ezek ne akadályozzák a város további fejlesztését. A hivatkozott 
fejlesztési célú területeket érintő Natura 2000 környezetvédelmi besorolás felül-
vizsgálatát kezdeményezni indokolt;

 Az állami tulajdonú felhagyott, felesleges földingatlanok, épületek közös (állami-
önkormányzati) hasznosítására (volt Helyőrségi Művelődési Otthon, Nőtlentiszti 
szálló, MÁV területek stb.) javaslatot kell tenni a kezelő szervezetek felé; 

 Az otthonszülés szabályozásáról szóló jogszabályban foglalt feltételek – lehetőség 
szerinti - anyagi, erkölcsi támogatása, annak érdekében, hogy a jövőben is szület-
hessenek kisgyermekek Tapolcán;

 Meg kell valósítani az új, korszerű mentőállomás építését megyei önkormányzati 
segítséggel, kistérségi települési összefogással;

 „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, KDOP-3.1.1/B-2f-
2010-0002 kódszámú, és „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, kapa-
citásának bővítése” című, KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 kódszámú projekteket si-
keresen be kell fejezni;
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 Az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségei kihasználásával, a Semmelweis Terv 
lehetőségei között elő kell segíteni: 

 a tapolcai és sümegi kistérségek állandó lakosságát ellátó és a balatoni tu-
rizmus vendégeit kiszolgáló Kórház és Rendelőintézet épületállományá-
nak energiatakarékos felújítását, fűtéskorszerűsítését, gép-
műszerellátottságának javítását, szolgáltatásainak átalakítását; 

 egészségipari fejlesztéssel gyógy-ház építését, kialakítását, a betegfogadás
minőségi feltételeinek megteremtését a termálvíz, a kórházi, allergiás, 
asztmatikus betegségek kezelésére szolgáló gyógy-barlang adottságai fel-
használásával;

 A Városi Piac vásárcsarnokká történő fejlesztésével javítani indokolt a helyi és 
térségi mezőgazdasági termelők értékesítési feltételeit, bővíteni az árukínálatot; 

INFRASTRUKTÚRA

KÖZLEKEDÉS
(közút, vasút, kerékpárút)

 Tapolcát országos főútvonal nem érinti, így kezdeményezni szükséges az északi 
irányból a 83. számú állami főútvonal Győr-Pápa közötti szakasza felújításának 
folytatásával a Pápa-Devecser-Tapolca útszakasz korszerűsítését, kelet-nyugat 
irányban a 7301. számú állami közút Veszprém-Tapolca közötti szakaszának a
tervezett 77. számú főútvonallá való kiépítését az országos főútvonal hálózathoz, 
az M1, M7 autópályákhoz és a 8. számú (tervezetten M8) főúthoz kapcsolódóan; 

 A városi tehermentesítő úthálózat továbbépítésének kezdeményezése is szükséges. 
Ennek elősegítésére a Tapolca-Devecser és a Tapolca-Veszprém állami közút kö-
zötti tehermentesítő szakasz létesítéséhez a nyomvonallal érintett területeket térí-
tésmentesen biztosítani indokolt az érvényes és hatályos szabályozási terv alap-
ján;

 Tapolca vasúti elérhetősége javítására kezdeményezni kell a több, mint 100 éves 
észak-balatoni vasútvonal közlekedési minőségének magyarországi fővonali átlag-
színvonalának elérését, a menetidő jelentős csökkentését (jelenleg Budapest-
Tapolca 184 km, gyorsvonattal 4 óra!). Kívánatos lenne a szükséges fejlesztés
eredményeként legalább az 1981. évi állapot„visszaállítása” (menetidő 2 óra 40 
perc a Göcsej expresszel).
A fejlesztést követően az állandóan ide állomásítandó, ütemes, jól összeállított 
menetrend szerint közlekedő motorvonatok mellett a valódi „gyorsvonatok” egy-
aránt szolgálnák a Balaton-felvidék állandó lakossága, az idelátogató hazai és kül-
földi vendégek érdekeit, növelve a Balaton turisztikai vonzerejét. Hosszú távon a
nemzeti törzshálózathoz tartozó vonal villamosítása is szükséges, a balatoni vil-
lamos körvasút létrehozása érdekében.
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 A tapolcai intermodális (autóbusz-vasút) csomópont létesítésére irányuló - for-
ráshiány miatt eredménytelen – „Közösségi közlekedésfejlesztés Tapolcán” című, 
KDOP-4.3.2-2009-0013 kódszámú pályázatot átdolgozott, a pályázati kiíráshoz
és a helyi közlekedési igényekhez igazított formában ismételten be kell nyújtani.
Előtte szükséges áttekinteni, módosítani a kapcsolódó közlekedési terveket. 

 Indokolt felülvizsgálni, újratárgyalni a városi közlekedési koncepciót, a városköz-
pont, a Fő tér és a Deák Ferenc utca közlekedési fejlesztésének lehetőségeivel; 

 A térség természeti adottságai (Balaton-felvidék medencéi, tanúhegyei) jelentős 
számú kerékpáros turistát vonzanak. A Fertő-tó és a Balaton között tervezett ke-
rékpárút hálózat részeként a hivatás- és turistaforgalmat egyaránt kiszolgáló Ta-
polca-Balaton szakasz kiépítésére törekedni kell, amely jelentős közvetlen és köz-
vetett hatással bír a tapolcai kistérségben. Ez több irányba (Gyulakeszi, Kisapáti,
Raposka) is lehetséges, a társ önkormányzatok partnerségétől függően.  

 Felül kell vizsgálni a meglévő belterületi kerékpárút-hálózat városi közlekedési 
rendszerbe történő illeszkedését. Törekedni kell az önálló kerékpárút kiépítésére a 
Dobó városrész irányába;

KÖRNYEZETVÉDELEM
(ivóvíz, szennyvíz, hulladékgazdálkodás)

 Tapolca – több településhez hasonlóan, a kormányzati nemzetgazdasági stratégi-
ához igazodóan – a lakosság ivó- és szennyvíz szolgáltatási díja csökkentését sze-
retné elérni. Ennek érdekében fontosnak tartjuk:

 A jelenlegi regionális ivóvíz rendszer működésének újragondolását, az 
üzemeltetéshez szükséges vagyon átadását/használatba adását, az ivóvíz
közműhálózat önkormányzatokat érintő tulajdonjogi rendezését; 

 A Tapolcai-medence több településének (mintegy 30.000 fő állandó lakos) 
szennyvízét befogadó városi önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz-
telep folyamatos környezetvédelmi fejlesztési szükségességének terheit
Tapolca abban az esetben tudja tovább viselni, amennyiben a Balaton
vízvédelmében is jelentős szerepet játszó létesítmény beruházási, felújítá-
si munkáiban következetesebb – az állami tulajdonú telepekkel azonos
mértékű - állami szerepvállalás valósul meg;  

 Szükséges az Észak-balatoni Térség Települési Szilárd Hulladék Kezelési Rend-
szer folyamatos üzemeltetése, a jelenlegi hulladék-lerakó telep rekultivációjának
előkészítése az önkormányzati társulás keretei között, európai uniós pályázat ke-
retében;
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 LETELEPEDÉS, LAKHATÁS ELŐSEGÍTÉSE,  
BÉRLAKÁSOK LÉTESÍTÉSE

 Az Új Széchenyi Terv keretei között:

 a fiatalok, a szakemberek, szakvállalkozások megtartására, letelepedésének
elősegítésére lakóterületek, telephelyek infrastrukturális kialakítása, fej-
lesztése szükséges;

 bérlakások építése indokolt az otthonteremtést saját erőből megoldani 
nem tudó fiatalok számára, a fizetőképes térségi közszolgálati szakembe-
rek (közalkalmazottak, köztisztviselők), kisvállalkozók részére, így a köz-
biztonság, a tűz- és katasztrófa védelem, a kisvállalkozások indulása, fej-
lődésük érdekében; 

 A rendelkezésre álló lehetőségektől (anyagi, jogi, pályázati) függően elő kell 
segíteni a társasházak, lakóházak energiahatékony felújítását, a megújuló
energiaforrások használatát;

NEVELÉS-OKTATÁS
óvoda, általános iskola, középiskola)

 Tapolca Város Önkormányzata pályázati forrásokból, saját erőből folyama-
tosan fejlesztette intézményeit. Továbbra is fontos, hogy az infrastruktú-
ra-fejlesztési, akadálymentesítési, energiatakarékossági pályázatok segítsék
a kötelező önkormányzati feladatok ellátását:  

 a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - több épületben, nehéz
körülmények között lévő - oktatási feladatellátásának központosítása a 
volt Dobó laktanya parancsnoki/legénységi épülete átalakításával;

 a Tapolcai Általános Iskola intézmény Bárdos Lajos Intézményegysége és
Kazinczy Ferenc Tagintézménye épületein pályázati támogatással és je-
lentős összegű saját erős beruházásban elvégzett utólagos hőszigetelési, 
nyílászáró csere, magas tető építése munkák befejezéseként az oktatási-
feltételek minőségi javítása érdekében csoportszobák, szaktantermek, osz-
tálytermek kialakítása a tetőterek beépítésével; 

 a nevelési feladatok minőségi javítására a Tapolcai Óvoda intézmény 
épületeiben tornaszobák kialakítása;

 az esélyegyenlőség biztosítása érdekében valamennyi középületben az 
akadálymentes használat biztosítása;
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 a tapolcai közép-, szakközép-, szakképző iskolák (Batsányi János Gimná-
zium és Kollégium, Széchenyi István Szakképző Iskola) - megtartása ér-
dekében – céljaiknak megfelelő infrastrukturális fejlesztés (magas tető lé-
tesítése, hőszigetelés, nyílászárók cseréje, udvarok rendezése stb.); 

A város lakosságának egészét is érintő, de az egyéni választókerületek polgárai helyi 
komfortérzetének javítása érdekében fontosnak tartjuk a következőket: 

1. számú választókerület:

 játszó- és sportpályák felújítását, bővítését, 
 a járdák, az utcák, a közterek, zöldfelületek folyamatos rendezését,
  a belváros és a Dobó városrész közötti gyalogos járda oly módon történő meg-

újítását, hogy az szabványos kerékpárútként is használható legyen,
 a Dobó városrészben:
 az állami tulajdonú volt honvédségi ingatlanok (HEMO, Nőtlentiszti szál-

ló) Honvédelmi Minisztériummal történő közös hasznosítását, 
 a járda-, út-, közműhálózatának felülvizsgálatát, felújítását, 
 a szolgáltatási rendszer javítását (közösségi tér, kereskedelem, posta),
 településrészi nap megszervezését és lebonyolítását (Dobó Nap),
 a haditechnikai park biztonságos figyelését, állagmegóvását,
 bérlakások kialakítását a volt „Varroda” épületben.

2. számú választókerület:

 „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, a választókerületet je-
lentős mértékben érintő fejlesztési program Nagyköz utcai és a Déli Városkapu 
parkolóinak megépítése mellett, a csapadékvíz elvezetés felülvizsgálatát a déli
városrészben (pl. Akácfa utca), a projekt részét nem képező útszakaszok kátyú-
zását, javítását (pl. Fazekas utca, Keszthelyi út), a járdák felújítását (pl. Szent
István utca),

 az Alsó-malom ingatlan rendezését, felújításának kezdeményezését,

3. számú választókerület:

 „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, a választókerületet je-
lentős mértékben érintő fejlesztési program megvalósítását oly módon, hogy a 
város is élhető maradjon, 

 a projekt részét nem képező belvárosi ingatlanok, különösen a Fő tér 7-9. szám 
alatti épület fel-, megújítását önkormányzati kezdeményezéssel, példamutata-
tással,

  a belvárosban gyalogos elsőbbségi zóna kialakítását,  
  a Május 1. utcában a teherforgalom korlátozását az ott élők nyugalma érdeké-

ben,
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4. számú választókerület:

 „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, a választókerületet je-
lentős mértékben érintő fejlesztési program megvalósítását oly módon, hogy a 
város is élhető maradjon, 

 a városi közlekedési rendszer fejlesztését, egységes szemlélet kialakítását,
 a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtését, a fiatalság egészségre 

nevelését.

5. számú választókerület:

 „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, a választókerületet je-
lentős mértékben érintő fejlesztési program megvalósítását oly módon, hogy a 
város is élhető maradjon, 

 a sportpályák, játszóterek és környezetük, eszközeik felújítását, korszerűsítését, 
bővítését, 

 biztonságos gyalogátkelőhely kiépítését a Juhász Gyula utca SPAR áruház előtti 
szakaszán,

 a murvás parkolók szilárd burkolattal történő ellátását, a biztonságos gyalogos 
és járműközlekedést akadályozó felületek helyreállítását, 

 a közvilágítási világítótestek cseréjét energiatakarékos, nagy fényerejű világító-
testekre,

 a közbiztonság javítását térfigyelő kamerarendszer kiépítésével, bővítésével. 

6. számú választókerület:

 A sportpályák, játszóterek és környezetük, eszközeik felújítását, korszerűsítését, 
bővítését, 

 Kazinczy téri parkolók szilárd burkolattal történő ellátását, 
 A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményben az oktatás fel-

tételeinek minőségi javítását, KRESZ tanpálya létesítését, 
 a bazaltoszlopos parkban energiatakarékos közvilágítás létesítését.

7. számú választókerület:

 a Kazinczy téri parkolók szilárd burkolattal történő ellátását, a biztonságos gya-
logos és járműközlekedést akadályozó felületek helyreállítását, az Egry József ut-
ca felújítását,

 az Egry park továbbfejlesztését, a sport- és játszóterek felújítását, bekerítését, új
eszközök kihelyezését,

 a barackosi városrész fásítását, út és csapadékcsatorna hálózat kiépítésének meg-
kezdését, a közlekedési kapcsolatok megteremtését,

 a közművelődési és sport támogatási rendszer fenntartását. 
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8. számú választókerület:

Tapolca Diszel városrészben:

 „A Csobánc Művelődési Ház teljes körű felújítását, a nyílászárók cseréjét és a 
tetőtérben vendégszobák kialakítását, 

 a Kazinczy utcában lévő útfelület aszfaltozását,  
 a Szabadság utcában kialakított új lakótelkek teljes közművesítését, 
 a szabadidős park bővítését, a meglévő kulturális programok, hagyományok 

megtartását, kiteljesítését,
 a posta megnyitásának kezdeményezését,
 a kiépített kerékpárút csatlakozási lehetőségének biztosítását a Káli-medence te-

lepülései, Káptalantóti, a Balaton irányába a meglévő közút fejlesztésével. 
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VÁROSÜZEMELTETÉS

1. A városüzemeltetési és kommunális feladatok közül a kötelezően el-

látandó feladatok elsőbbséget élveznek. A Városgazdálkodási Kft. kizáró-

lagos önkormányzati tulajdonlását biztosítani indokolt.

2. A városi közvilágítási rendszer mérhetőségét, szabályozhatóságát biztosí-

tani indokolt. Az energiatakarékos fényforrások alkalmazását növelni

szükséges.

3. Folyamatosan javítani kell a köztisztasági szolgáltatások színvonalát, tö-

rekedni kell a teljes körű szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére. Rend-

szeresen ellenőrizni kell a hulladéklerakó üzemeltetési előírásainak betar-

tását, a rekultiváció menetét. Közös erővel meg kell akadályozni az illegá-

lis szemétlerakó helyek kialakulását, élni kell a vonatkozó jogi szabályo-

zás által biztosított szigorítási, bírságolási lehetőségekkel.  

4. Törekedni kell a városi tömegközlekedés igény szerinti korszerűsítésére, 

a lakossági igényekhez igazodó menetrend-szerkesztésére.

5. Fontos feladat a városi temetők gondozottságának, fenntartásának továb-

bi javítása, a régi köztemető kegyeleti parkká alakításának megkezdése. A 

régi temetőben a fő közlekedési útvonalak szilárd burkolattal történő ellá-

tása is indokolt.

6. A háborús emlékhelyeinket gondozni, ápolni szükséges.

7. Az üzletek és vendéglátóhelyek nyitvatartási és üzemeltetési szabályait, a

telephely engedélyes vállalkozások működési feltételeit folyamatosan el-

lenőrizni indokolt. 

8. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretei között alkalmazott mun-

kavállalókat elsődlegesen a városüzemeltetési munkákban és az intéz-

ményrendszerünk feladatellátása során kell foglalkoztatni.
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9. Az „Együtt Tapolca biztonságáért” című városi bűnmegelőzési koncepci-

ót felül kell vizsgálni, módosítása során - többek között - rögzíteni szük-

séges:

 a garázdaság, a rongálások megelőzése, megakadályozása érdeké-

ben fokozott folyamatos ellenőrzés, hatékony felelősségre vonás 

szükséges a hatóságok részéről; 

 a rendőrségnek anyagi támogatás, tárgyi eszközök biztosítása is 

szükségessé válhat.

 a Tapolcai Városőrség, Polgárőr Egyesület rendszeres működési 

támogatásának módját, mértékét, a kapcsolattartás részleteit;

 a városi figyelő-kamerarendszer fejlesztése, működtetése módját, 

forrását;

KÖZOKTATÁS, KULTÚRA, SZABADIDŐ, SPORT 

1. A mindenkor hatályos jogszabályok és Tapolca Város Közoktatási

Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terve szabá-

lyozásának megfelelően biztosítani kell a közoktatás feltételrendszerét. A 

Minőségirányítási Program alapján kiemelt feladat az oktatás-nevelés 

színvonalának növelése.

2. A kialakult, hagyományos városi rendezvényeket folytatni, megtartani,

továbbfejleszteni szükséges. A civil szervezeteket, önszerveződő közössé-

geket, amatőr művészeti csoportokat jobban be kell kapcsolni a város kul-

turális tevékenységbe, működésüket támogatni lehet, különös tekintettel 

a város ismertségét, elismertségét növelő rendezvények esetén. 

3. A történelmi egyházakkal kialakult jó kapcsolatot fenn kell tartani, a

nemzeti-városi ünnepeken, rendezvényeinken - a kialakult gyakorlat sze-

rint – számítunk szolgálatukra. A lehetőségekhez képest támogatjuk a he-

lyi- és műemléki védelem alatt álló ingatlanaik felújítását. 
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4. Az önkormányzati fenntartású intézményrendszeren belül kiemelten kell

foglalkozni a nevelési-oktatási intézmények folyamatos felújításával, esz-

közbővítésével, korszerűsítésével, akadálymentesítésével. 

5. Törekedni kell energiatakarékos rendszerek kialakítására (nyílászárók, vi-

lágítás, fűtés, stb.), a megújuló energiaforrások használatára, pályázati for-

rások bevonására.

6. A városi szabadidős-, sport- és kulturális igényeket ellátó önkormányzati 

tulajdonú létesítmények: Városi Rendezvénycsarnok, Városi Sporttelep,

Városi Mozi, Tamási Áron Művelődési Központ, Csobánc Művelődési 

Ház, Wass Albert Könyvtár és Múzeum biztonságos működéséhez a szük-

séges forrásokat biztosítani kell, ösztönözni kell a pályázati források meg-

szerzését, felhasználását.

7. A szabadidő- és versenysport szinten tartása, fejlesztése, az ifjúság egész-

séges életmódra nevelése érdekében a hatályos, Tapolca Város Testnevelés

és Sportkoncepciója szabályozásának megfelelő támogatási rendszert fenn 

kell tartani. Az önkormányzati pénzeszközök elnyerése érdekében létreho-

zandó vagy szétváló szervezetek támogatása nem indokolt.

8. Kiemelt és indokolt szervezési feladatok:

- a közoktatási feladatellátás során fokozott figyelmet kell fordítani a

környezettudatos, „öko” nevelésre, a helyi értékek, adottságok

megismertetésére, a hon– és helyismeretre, a hagyományőrzés fon-

tosságára, a történelmi évfordulók, nemzeti ünnepek méltó, városi

megünneplésére;

- az oktatási-nevelési intézmények adatszolgáltatási, informatikai,

ügyviteli munkája gyorsaságának növelése;

- az intézményeket és a létesítményeket üzemeltető gazdasági társa-

ságok hatékony, rendszeres belső ellenőrzése; 
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- az intézményi munkaközösségek tevékenységét térségi-városi szin-

ten kívánatos együttműködővé fejleszteni; 

- kiemelten kell kezelni a fiatal és iskoláskorúak bűn– és drogmeg-

előzési programjait, együttműködve a gyermekjóléti és rendőrségi 

szervezetekkel.

VENDÉGVÁRÁS, TURIZMUS

1. Tapolca és térsége vendégváró vonzerőit be kell mutatni a lehetséges tu-

risták számára a látogatottság és tartózkodás növelése érdekében. Ehhez

– lehetőleg a kistérségi önkormányzatokkal együttműködve – el kell ké-

szíteni és elfogadni Tapolca és térsége marketing tervét, végrehajtásához

forrásokat kell biztosítani.

2. A vendégeink és lakosaink tájékoztatására létrehozott, magas színvona-

lon működő Tourinform Iroda fenntartását biztosítani kell a Magyar Tu-

rizmus Zrt. szakmai szabályozása alapján.

3. A turizmus, a gyógy-idegenforgalom, az egészségipar területén tovább

kell lépni. A térség és a város adottságainak kihasználásával, pályázati és

magánerős forrásokból további fejlesztések megvalósítását kell elősegíteni 

családi vállalkozásokkal. Ezekhez kapcsolni kell a meglévő és kialakuló 

zöldturizmus ágazatait (állat- és növénypark kialakítása, bor-, golf-, ke-

rékpáros-, lovas–, vadász-, várturizmus, stb.).

4. Elő kell segíteni – a jogszabályi előírások betartásával – a speciális igé-

nyeket szolgáló turisztikai érdeklődést (pl.: paplanernyő-, sárkányrepü-

lés, barlangászat, autó- és motorsport, stb.).

5. Az igen jelentős városi értéket és vonzerőt képviselő Tavasbarlang önálló, 

vagy a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal együtt történő üzemeltetésére – 

a kezelői jog változatlanul hagyása mellett - tárgyalás, egyeztetés során 

keresni kell a lehetőséget. 
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6. A turisztikai fejlesztésekhez elengedhetetlen az önkormányzat elvi, tár-

gyi, segítőkész hozzáállása, akarata, marketing tevékenysége. 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS

1. Továbbra is fontos a város szociális- és humánpolitikai rendszerének fej-

lesztése, a hatályos jogszabályok szerinti valamennyi önkormányzati fel-

adat ellátási forma határidőre történő teljesítése, igazságos ellátási rend-

szer kialakítása.

2. Üzemeltetni szükséges a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatást, 

térítési díj bevezethetősége mellett. 

3. A szociális szolgáltatástervezési koncepciót folyamatosan karban kell tar-

tani, kétévente felülvizsgálni szükséges.

Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és

az időskorú lakosság szociális problémáit. 

4. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet szervezeti átalakításának,

vizsgálata, folyamatos fenntartói ellenőrzése indokolt. 

5. A leromlott műszaki állapotú, a Hajléktalanok Átmeneti Szállását befoga-

dó Tapolca, Arany János u. 16. szám alatti épület kiváltása, az intézmény

új környezetben, új épületben történő további működtetése kívánatos. 

Ehhez pályázati lehetőségeket kell felkutatni, de a település érdekeit szol-

gáló esetben vállalkozó tőkebevonás is indokolt lehet. 

EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE, MŰKÖDTETÉSE 

1. Az egészségügyi alapellátás, a gyermek és háziorvosi, a járóbeteg szakel-

látás és a fekvőbeteg ellátás fejlesztése, elősegítése fontos, kiemelt feladat. 
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2. A Városi Kórház - Rendelőintézetet üzemeltető Tapolcai Kórház Egész-

ségügyi Nonprofit Kft. fejlesztési törekvéseinek, egészségügyi műszer- és 

eszközbeszerzésének támogatása lehetőségeinkhez mérten indokolt, el-

sődlegesen pályázatok révén.  

Elő kell segíteni az államilag finanszírozott betegellátási rendszerben, és a 

piaci alapon működő részlegek, szolgáltató központok megvalósítását. 

3. A gyermek- és felnőtt fogászati ellátást, a gyermek- és háziorvosi ellátást 

továbbra is, az ifjúság - egészségügyi szolgáltatást lehetőség szerint vál-

lalkozási formában kell biztosítani.

4. Vizsgálni indokolt a hatékonyabb üzemeltetés érdekében a gyermek- és

háziorvosi és a fekvőbeteg ellátás ügyeleti rendszereinek működtetését. 
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ÖSSZEFOGLALÓ

„Tőlünk függ minden, csak akarjuk” 

/Széchenyi István/

Bízom abban, hogy a közös munkában örömet találunk, együtt fogadjuk el

a stratégiai programot, és ezt – a korábbi gyakorlatunk szerint – „Tanúsít-

vány” formájában is megerősítjük. A ciklus elteltével remélhetőleg szép ered-

ményeket tudunk elérni, és büszkék lehetünk majd arra, hogy ezen Testület

tagjai voltunk, döntéseinkkel városunk fejlődését segítettük. 

Céljaink eléréséhez kérem a város minden polgárának legjobb szándékú

segítését, képviselőtársaimtól pedig azt, hogy eskünkhöz híven, minden dön-

tésünkkel a közjót szolgáljuk, személyes érdekek ne befolyásolják tevékenysé-

günket. Egy az irány: a település érdekeit szolgáló tapolcai várospolitika vezé-

relje tetteinket.

Benyújtandó pályázatainkkal, vonzó befektetési, fejlesztési környezet meg-

teremtésével továbbra is azt kell tekinteni fő célnak, hogy Tapolca jelentősen 

fejlődő kisrégiós központ legyen. A település az új évezredben is a városlakók, 

a térség, az idelátogatók minél teljesebb kiszolgálása érdekében működjön. 

Tapolca, 2011. március 31.

Császár László
polgármester
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II. FEJEZET

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a program elfogadásá-

val kötelezettséget vállal TAPOLCA VÁROS POLGÁRAI előtt arra, hogy ren-

deleti szintű, vagy határozatokba foglalt döntéseinél a program I. fejezetében 

megfogalmazott célkitűzéseket elsődlegesen figyelembe veszi, a település 

anyagi forrásainak ismeretében közös felelősséggel törekszik a mind teljesebb 

körű megvalósításra. 

A következőkben részletezett táblázatok bemutatják: 

I. Működési bevételek és kiadások,  

II. A felhalmozási célú bevételek és kiadások

tervezett alakulási lehetőségét, valamint a 

Tapolca Város Önkormányzata fejlesztési hiteleinek és kötvénykibocsátá-

sának törlesztési ütemezését 2011-2027. évek között.

A Stratégiai Programban megfogalmazott fejlesztések forrásigényének saját

erős fedezetére az ezekben részletezett összegek és korlátok állnak rendelkezé-

sünkre.

A városról és közvetlen környezetéről készített SWOT analízis erősségeinket, 

gyengeségeinket, a lehetőségeket és veszélyeket mutatja be.  

A Melléklet I. anyagban Tapolca város jellemző adatait találhatjuk meg, míg a 

Melléklet II. a település történetét és látnivalóit ismerteti.



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

2011.-2012.-2013. ÉVI ALAKULÁSÁT

KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG
ezer Ft-ban

Megnevezés
Sor-

szám
2011. évre 2012. évre 2013. évre 2014. évre

1 2 3 4 5 6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. 823 034 830 000 830 000 830 000

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4.

Támogatásértékű működési bevétel 5. 174 637 175 000 175 000 150 000

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. 3 000 3 000 3 000

Rövid lejáratú hitel 7. 197 500 199 170 207 395 107 000

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9. 80 000 80 000 80 000 80 000

Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+…+10) 10. 2 872 045 2 960 735 2 989 480 2 882 015

Személyi juttatások 11. 1 010 526 1 045 816 1 082 000 1 084 165

Munkaadókat terhelő járulékok 12. 267 223 276 569 286 130 189 850

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 14. 301 161 300 000 250 000 150 000

Támogatásértékű működési kiadás 15. 11 804 30 000 30 000 30 000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 16.

Ellátottak pénzbeli juttatása 17. 8 350 8 350 8 350 8 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 18.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése 19.

Rövid lejáratú hitel kamata 20.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 21.

Tartalékok 22. 65 239 50 000 40 000 40 000

Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+…+23) 23. 2 872 045 2 960 735 2 989 480 2 822 015

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi

jövedelemadó bevétele

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi

eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

3. 1 299 802

13. 1 207 742

335 015

1 380 000

1 320 000

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa  visszatérülések, 

értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú 

pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

1. 294 072 308 775 324 085

1 370 0001 364 790

1 250 000 1 293 000

1. oldal



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

2011.-2012.-2013. ÉVI ALAKULÁSÁT

KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG
ezer Ft-ban

Megnevezés
Sor-

szám
2011. évre 2012. évre 2013. évre 2014. évre

1 2 3 4 5 6

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 25. 10 966 11 000 11 000 15 000

Fejlesztési célú támogatások 26.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 27.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 28. 133 768 150 000 160 000 300 000

Felhalmozási áfa visszatérülése 29.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 30.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 31.

Hosszú lejáratú hitel 32.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 33.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34. 1 250 000 720 000 500 000 300 000

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+…+36) 35. 1 683 605 971 439 831 977 801 977

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 36. 541 090 550 000 580 000 600 000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 37. 30 000 10 000 10 000 10 000

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 38.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 39. 2 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 40. 17 216

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 41.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 42. 46 424 93 247 93 247

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 43. 16 514 16 514 16 514 16514

Hosszú lejáratú hitel kamata 44. 32 216 32 216 32 216 32216

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 45.

Tartalékok 46. 1 044 569 316 285 100 000 50000

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+…+48) 47. 1 683 605 971 439 831 977 801 977

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) 48. 4 555 650 3 932 174 3 821 457 3 683 992

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) 49. 4 555 650 3 932 174 3 821 457 3 623 992

186 977

II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási 

célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
24. 288 871 90 439 160 977

2. oldal



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS

KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSI ÜTEMEZÉSE

2011-2027. ÉVEK KÖZÖTT

fennálló

tőketartozás
tőke törlesztés éves kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat

Önkormányzat célhitel (MFB hitel)

- szennyvízcsatornázás II.ütem 65 763 5 848 1 315 59 915 5 848 1 315 54 067 59 915 13 181 2022.03.05

- szennyvízcsatornázás III.ütem 65 279 6 217 1 364 59 062 6 217 1 364 52 845 59 062 12 344 2021.06.30

- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem 25 610 2 009 535 23 601 2 009 535 21 593 23 602 5 919 2023.09.05

- Bárdos Lajos Általános Iskola 27 228 2 440 613 24 788 2 440 613 22 348 24 788 6 135 2022.03.05

48 386 0 5 224 48 386 0 5 224 48 386 48 386 18 284 2015.04.30

Fejlesztési hitelek összesen: 232 266 16 514 9 051 215 752 16 514 9 051 199 239 215 753 55 863

Kötvénykibocsátás * 6 700 000 CHF 14 165 6 700 000 CHF 223 333 CHF 15 051 6 476 667 CHF 6 476 667 CHF 225 000 2027.12.06

 (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

e/Ft-ban

Lejárat

  - Tapolca Barackos Közműberuházó 

Viziközmű Társulat

Megnevezés
2011. január 01. 2012. január 01. 2013-2027. lejártáig

1. oldal



SWOT ANALÍZIS
TAPOLCA VÁROSRÓL ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉRŐL 

Erősség (+) Gyengeség (-)
 Tapolca Balaton-part közeli város
 A Tapolcai-medence turisztikai kínálati elem
 A világon egyedülálló természetes gyógy-

turisztikai vonzerő a Kórház-barlang és annak 
légúti hatása

 Az ország legjobban kihasznált szállodája a
Hotel Pelion****

 A környező települések megszerzett 
tapasztalata a vendégfogadás terén (Badacsony
környéke, Káli-medence)

 Vendégszeretet
 A város környezetének kulturáltsága – kiterjedt

zöldterületek
 Tapolca funkcióinak sorában nagytérségi

elemek is megtalálhatók
 A helyi média szerepvállalása (Tapolca TV, Új

Tapolcai Újság)
 Országos átlagnál kedvezőbb munka-

nélküliségi mutatók
 Verseny- és amatőr sportok hagyománya; 

(vívás, sakk, tenisz, futball, kézilabda)
 Többfunkciós Városi Rendezvénycsarnok

megléte
 Átlagosnál jobb közbiztonság
 Magas színvonalú vendéglátó-ipari

szakképzés, fejlesztési elképzelésekkel
 Termelő és szolgáltató szektor 

környezetterhelése alacsony
 Kedvező táji adottságok, és földtani értékek 

(barlangok, kilátók)
 Megfelelő az infrastrukturális ellátottság (víz, 

szennyvíz, gáz, villamos energia), a
közműhálózat kiépítettsége megfelelő 

 A helyi környezetvédelmi jogszabályalkotás a
környezetvédelem valamennyi területét átfogja

 Fejlesztésre alkalmas volt honvédségi
ingatlanegyüttes

 Makroregionális kapcsolatok tekintetében
viszonylag periférikus fekvés – régiók határán

 Elöregedő népesség 
 Közúti, fővonali vasúti megközelíthetőség 

nem optimális
 A helyi és helyközi közúthálózat további

fejlesztésre szorul
 Évek óta nem épült meg a tervezett

kerékpárút, amely bekapcsolná Tapolcát a
Balatoni körútba

 A teljes szelektív hulladékgyűjtés és kezelés 
hiányosságai, és hiánya

 Kevés ifjúsági szórakozóhely, mozi
kihasználatlansága

 Egészségturisztikai koncepció következetes
megvalósításának késedelme

 Kulturális központok kedvezőtlen anyagi, 
technikai működési feltételei 

 A vállalkozások zöme kis tőkeerejű egyéni 
vállalkozás

 A városi közlekedésből és átmenő 
forgalomból származó zajterhelés értéke
magas

 Illegális hulladéklerakó helyek több helyen
találhatók

 Csapadékvíz elvezető csatornák állapota csak 
részben megfelelő, a nagy intenzitású 
csapadékesemények terhelés-csökkentése nem
elégséges, a mély-fekvésű területek víz 
alákerülnek

 A demográfiai szerkezet feszültségekkel
terhelt

 A város lakosságának csaknem 18%-a
megélhetési nehézségekkel küzd, ami nem
csak a munkanélküliséggel sújtott családokra
jellemző 

 Szürke- és feketegazdaság jelenléte
 Helyben maradást, letelepedést segítő 

programok hiánya
 A mozgáskorlátozottak, kisgyermekes

családok számára a közintézmények,
turisztikai szempontból frekventált helyek
jobb megközelíthetőségét segítő fejlesztések 
hiánya

 Az elhanyagolt épületek homlokzata
jelentősen rontja a városképet 



Lehetőségek (+) Veszélyek (-)
 Az üdülés lehetősége, az idegenforgalmi 

kínálat újra pozicionálása, szezonális hatások
kiküszöbölése (pl. városi uszoda és
élményfürdő építése), komplex turisztikai 
termék kínálat kidolgozása

 A volt honvédségi ingatlanok komplex
hasznosítása

 A város térségében a történelem során fejlett
bor- és gasztronómiai kultúra, szőlőművelés, 
gyümölcstermesztés alakult ki

 Az északi tehermentesítő út állami 
beruházásban történő megépítésével 
csökkenhet a belvárosra nehezedő környezeti 
terhelés

 A Balaton körüli kerékpárút-hálózatba
történő illesztéssel új vendégkör jelenne meg 
a városban (ökotudatos, wellness-fitness
termékkínálat erősítése)

 Több régió határán több irányból érkező 
lehetőségeket használhat ki a város

 A város a térség sportcentrumává is válhat,
ennek megvannak a hagyományai és az
alapjai

 Együttműködés a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósággal, a Tavasbarlang
hasznosítása terén

 Külső források bevonása a környezet- és 
természetvédelmi fejlesztésekbe

 Kihasználatlan egészségturisztikai kapa-
citások

 Környezetet kevésbé terhelő (könnyűipari, 
finommechanikai, informatikai, stb.)
beruházások letelepítése, humánerőforrás 
fejlesztés lehetősége

 Kulturális szerepkör erősítése (színház, 
konferencia központ)

 Wellness-központ
 Településközi együttműködés erősítése
 Térségi központi szerepvállalás és azzá válás
 Tájvédelem és gazdaságfejlesztés

 Forráshiány, nem lesz anyagi keret a
fejlesztésekre, tervezésre

 A térség háttérbe sorolódik az országos
idegenforgalmi prioritások sorában

 Elmarad az átmenő forgalom új 
nyomvonalra terelése, tovább nő a belvárosi 
területek zaj- és levegőszennyezése, az 
ingatlanárak csökkenése

 A nem hatékony turisztikai marketing-
tevékenység miatt a vendégek elmaradása

 A Balaton változó vízminősége, környezeti 
káresemény a Balatonban

 Gyorsan fejlődő versenytársak
 Nem egységes marketing, összefogás

hiánya a térségi–települési kiadványok,
vonzerők összeállításában

 Tőke- és jövedelemkiáramlás, elvándorlás.
 A táj- és területhasznosítás szabályainak

indokolatlan szigorítása
 Közbiztonság gyengülése



MELLÉKLET I.
A VÁROS JELLEMZŐ ADATAI  

(2011. március 31. )

Terület
Közigazgatási terület nagysága: 6348,8246 ha

Ebből: 
- Belterület: 696,8663 ha
- Külterület: 5356,2978 ha
- Zártkert: 295,6605 ha

Lakónépesség

Állandó lakóhellyel rendelkező állampolgár 16.701 fő 
Tartózkodási helyű állampolgár 629 fő 
2011. január 01-i állapot szerint

Anyakönyvi adatok (2007-2010. évek között)
 - születettek (tapolcai lakhellyel rendelkezők): 578 fő 
 - meghaltak (tapolcai lakhellyel rendelkeztek): 720 fő 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

A Képviselő-testület tagjai: 

Császár László polgármester

Horváthné Németh Edit alpolgármester
Sólyom Károly alpolgármester

Bakos György képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke 
Bognár Ferenc képviselő 
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő 
Koppányi Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Lévai József képviselő 
Marton József képviselő, a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnöke
Rig Lajos képviselő 
Sági István képviselő 
Szalkai Zsolt képviselő 



Kisebbségi önkormányzatok és tagjaik Tapolcán

Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

Bartha Józsefné elnök

Bartha József képviselő 
Ungai Tímea elnökhelyettes
Tóth István képviselő 

   Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

Molnár Attila elnök

Pem Imre elnökhelyettes
Holczbauer László képviselő 
Molnárné Resch Myrtill képviselő 

Infrastruktúra, szolgáltatás

Utak, járdák

Utak hossza:
belterületi kiépített közút: 46 km 144 m
külterületi kiépített közút: 3 km 430 m
kerékpárút: 2 km 629 m

Gyalogutak, járdák hossza: 22 km 37 m

Parkok, zöldterületek

Belterületi zöldterületek nagysága: 82 ha 2497 m2

Ebből:              - közpark:                   61 ha 1054 m2 
- közkert: 20 ha 3288 m2
-  közjóléti erdő:                    8155 m2 

Külterületi zöldterületek nagysága: 9 ha 4782 m2

Ebből:             - közpark:                     7 ha 6704 m2 
- közkert: 9335 m2

  - közjóléti erdő:                     8943 m2 

Helyi autóbusz-közlekedési úthálózat hossza: 20 km
Postahivatalok száma: 2 db



Lakások száma: 6870 db

- Önkormányzati tulajdonú bérlakás: 225 db
- Villamosított lakó és egyéb ingatlan: 8699 db
- Vízvezetékkel ellátott lakás: 5604 db
- Csatornahálózatba bekötött lakás: 5256 db
- Rendszeres szemétszállításba bekapcsolt lakás: 6834 db
- Vezetékes gázzal ellátott lakás: 3722 db
- Távfűtési rendszerhez tartozó lakás: 1648 db 

Üzletek, szolgáltató helyek 372 db

- Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet folytató 287 db
-     Működési engedéllyel rendelkező üzlet   85 db 

Szállásférőhelyek 

Szállodák 2 db
- Hotel Pelion**** 456 fő 
- Hotel Gabriella*** 52 fő 

Panziók 4 db
- Szent György Panzió 19 fő 
- Vadrózsa Panzió 16 fő 
- Varjú Fogadó és Rendezvényház        14 fő 
-  Villám Panzió és Lovarda          15 fő 

Közösségi szálláshely 1 db
 -     Tavasbarlang Turistaszálló                  122 fő 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely      2 db  

 -  Diákotthon és Kollégium                             110 fő 
   -    „Csetri” Vendégház           20 fő 

Üzleti célú egyéb szálláshely 17 db
-    fizetővendéglátás                   125 fő  



Egészségügyi és szociális ellátás

Egészségügyi ellátások

Alapellátás

Felnőtt háziorvosi körzet és rendelő                                                               7 db 
Gyermek háziorvos                                                      körzet 4 db, rendelő  2 db 
Fogorvos felnőtt körzet és rendelő 3 db 
  gyermek körzet és rendelő 1 db 

Járó- és fekvőbeteg ellátás  

Városi Kórház-rendelőintézet 1 db 
Szakrendelések száma 39 db
Kórházi ágyak szám 191 db

Pannon Reprodukciós Intézet 1 db

Szociális ellátások

Bölcsőde 1 db
- férőhelyek száma 52 fő 
- bölcsődei létszám 47 fő 

Idősek klubja 1 db
- férőhelyek száma 30 fő 
-  ellátottak létszáma 27 fő 

Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1 db
- férőhelyek száma 30 fő 
- ellátottak létszáma 27 fő 

Csecsemő és védőnői körzet 6 db 
Gyermekjóléti Szolgálat 1 db
Szociális gondozó hálózat 1 db

Idősek Otthona 2 db 
Dr. Somogyi József Idősek Otthona 
- férőhelyek száma 60 fő 
Megbecsülés Idősek Otthona 
- férőhelyek száma 50 fő 



Oktatás, nevelés, közművelődés 

Óvodák száma 2 db

önkormányzati fenntartású 1 db

-  férőhelyek száma               630 fő 

egyházi fenntartású 1 db

Szent Erzsébet Óvoda

-  férőhelyek száma      75 fő 

 óvodai létszám 2010. október 01-i állapot szerint                                                     589 fő 

Általános iskolák száma 2 db

helyi önkormányzati fenntartású 1 db

-  férőhelyek száma              1440 fő 

egyházi fenntartású 1 db

Nagyboldogasszony Általános Iskola

-  férőhelyek száma                250 fő 

 általános iskolai tanulók létszáma 2010. október 01-i állapot szerint              1332 fő  

Középiskolák száma 2 db

Ebből: helyi és megyei önkormányzati fenntartású                      2 db 

-  férőhelyek száma             1300 fő 

nappali munkarend szerint tanulók létszáma               889 fő  

esti munkarend szerint tanulók létszáma                 53 fő 

tanulók létszáma 2010. október 01-i állapot szerint             942 fő 

Speciális Oktatási Intézmény (általános iskola, szakiskola) 1db

Ebből: megyei önkormányzati fenntartású                     1 db 

-  férőhelyek száma              250 fő 

sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók létszáma:                 83 fő 

szakképzésben részt vevő tanulók létszáma                                                             110 fő 

ebből sajátos nevelés igényű tanulók száma:                62 fő 

tanulók létszáma 2010. október 01-i állapot szerint              193 fő 



Nevelési tanácsadó (megyei önkormányzati fenntartású) 1 db

-  ellátott gyermekek 2010. október 01-i állapot szerint         796 fő 

- rendszeres gondozásban részesült 2010. október 01-i állapot szerint         367 fő 

Alapfokú művészetoktatási intézmény                                                                  2 db 

Zeneiskola ( megyei önkormányzati fenntartású) 1 db

-  férőhelyek száma          430 fő 

tanulók létszáma 2010. október 01-i állapot szerint          408 fő 

Balaton-felvidéki Szín-Vonal Művészetoktatási Intétmény (képzőművészet) 

tanulók létszáma 2010. október 01-i állapot szerint          496 fő  

Diákotthon és kollégium (megyei önkormányzati fenntartású) 1 db

-  férőhelyek         110 fő 

ellátásban részt vevők száma 2010. október 01-i állapot szerint                    43 fő 

Közművelődési és közgyűjteményi intézmény, kiállítóhely           5 db 

Könyvtár (helyi önkormányzati fenntartású) 1 db

-     regisztrált használó                                                                                        4.832 fő 

-     kölcsönözhető állomány                                                                           230.802 db 

Múzeum (helyi önkormányzati fenntartású) 1 db

-     látogató                                                                                                             3.460 fő 

- egyedi leltározott tárgy 11.204 db

Művelődési ház          3 db 

Ebből: helyi önkormányzati fenntartású           2 db 

-     rendezvények látogatóinak száma                                                            50.000 fő  

VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ         1 db 

(8300 Tapolca, Vasút u. 1.)

Kiállítóhely 2 db

Első Magyar Látványtár (8297 Tapolca-Diszel, Templomtér)       1 db 

Marton Galéria (8300 Tapolca, Batsányi tér) 1 db



Tapolca Város Önkormányzatának társulási, köztestületi, szövetségi,
egyesületi tagságai

Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás
Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, mint Köztestület   
Magyar Urbanisztikai Társaság
Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Vasutas Települések Országos Szövetsége
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége
Magyar Szőlő és Borvárosok Egyesülete

Tapolca város szerződéses testvérvárosi és partnertelepülési 
kapcsolatai

Bratislava - Ruzinov városrész (Szlovákia, Pozsony – Rózsahegy),
Este város (Olaszország),
Lempäälä város (Finnország),
Marcelháza város (Szlovákia, Felvidék)
Stadthagen város (Németország),
Solotvino város – (Ukrajna, Kárpátalja Aknaszlatina)
Sümeg (Magyarország),
Umag (Horvátország)
Zabola (Románia – Erdély),

Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási,
közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és szociális 

intézmények

Tapolcai Óvoda (8300 Tapolca, Dobó tér 5.)

- Barackvirág Tagintézménye (8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.)
- Kertvárosi Tagintézménye (8300 Tapolca, Darányi u. 4.)
- Szivárvány Intézményegysége (8300 Tapolca, Dobó tér 5.)
- Szivárvány Tagintézménye (8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.)



Tapolcai Általános Iskola (8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.) 

- Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
(8300 Tapolca, Stadion u. 16.)

- Bárdos Lajos Intézményegysége (8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.) 
- Kazinczy Ferenc Tagintézménye (8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.)

Széchenyi István Szakképző Iskola (8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.) 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum (8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.)

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.)

- Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.) 
- Idősek Klubja (8300 Tapolca, Szent István u. 12.) 
- Hajléktalan Szálló (8300 Tapolca, Arany J. u. 16.)
- Egészségügyi és szociális alapellátási hálózat koordinálása, fenntartása

   - Családsegítő, gyermekjóléti, ifjúság-egészségügyi, szociális alapellátási (házi 
segítségnyújtás), védőnői szolgálatok működtetése 

- Gyermek- és háziorvosi, fogorvosi szolgálatok koordinálása, szervezése

Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában és Tapolca Város
Önkormányzata támogatásával működő intézmények

Batsányi János Gimnázium és Kollégium (8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14.)

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.)

Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó
Tapolca (8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.)

Járdányi Pál Zeneiskola (8300 Tapolca, Deák F. u. 16.)

Tapolca Város Önkormányzata által működtetésre átadott 
intézmények

Tapolca Kft. által közművelődési megállapodás alapján működik: 

- Csobánc Művelődési Ház (8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.) 
- Tamási Áron Művelődési Központ (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. üzemelteti:

- Dr. Deák Jenő Kórház - Rendelőintézet  



Tapolca Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok

Tapolca Kft.
- üzemelteti:

 - Városi Mozi (8300 Tapolca, Fő tér 1.) 
- Városi Sporttelep (8300 Tapolca, Sümegi u. 40.)
- Városi Rendezvénycsarnok (8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.)
- Városi Piac és Vásárcsarnok (8300 Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky utca)
- Használtcikk piac (8300 Tapolca, Keszthelyi út)

 -  Csobánc Művelődési Ház (8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.) 
 -  Tamási Áron Művelődési Központ (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. (8300 Tapolca, Stadion u. 16.) 
- üzemelteti:

- Napközi Konyha

Városgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.)
- üzemelteti:

  -      I., II., III. fűtőmű 
- Városi Parkolási Rendszer
- Házkezelési rendszer

Tapolcai Városfejlesztési Kft. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

- végzi külön megállapodások alapján az önkormányzati pályázatkezelés
feladatait



MELLÉKLETEK II.

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET, VÁROSTÖRTÉNET

A Tapolcai-medence a Balaton-felvidék nyugati részén helyezkedik el.

Szemet megragadó, érdekes képét geológiai kialakulásának köszönheti. A

medence ősidők óta lakott hely. Minden feltétele meg volt itt a letelepedésnek: 

a gazdálkodáshoz alkalmas földterület, soha be nem fagyó források, a halban,

vadban gazdag Balaton, az erdők, az építkezéshez a kő, az agyag, a fa, a nád.  

Az újkőkorra, i.e. 5. évezredre datálhatók azok a régészeti emlékek, 

amelyek az ún. Dunántúli Vonaldíszes Kerámia kultúrájának jellegzetes

tárgyai. Az újkőkort felváltó réz-, bronz- és vaskor emlékeit a környező 

hegyeken és dombokon találták meg.

A „barbár" népeket időszámításunk első századában a rómaiak hódították 

meg, kiknek nyomait (sírok, épületek alapfalai) a városban és környékén több

helyen megtalálták. Az utak nagy részét a rómaiak építették ki, és már ekkor

kialakult a település centrális helyzete a később róla elnevezett medencében.  



A népvándorlás korából a hunok, keleti gótok, longobárdok és avarok

emlékei kerültek elő a környéken. Tapolca nevének jelentése „meleg víz”, 

mely nyilván az itt fakadó meleg vizű forrásokat jelölte.  

A honfoglaló magyarok 900-ban foglalták el Tapolcát, melynek környéke

Vérbulcsú törzsének szállásterülete volt.

A város okleveles említésével először a XII. század végén, 1182-ben 

találkozunk Topulza néven. II. András 1217-körül Turul ispánnak

adományozta Tapolcát, aki gazdaságának központját a tó partján alakította ki.

Templom és földesúri kúria is épült itt. A XIV. század első éveiben a terület 

kegyúri joga a városlődi karthauziak birtokába került. 1378-ban Tapolcát már 

mezővárosként emlegetik. Ekkor már minden bizonnyal vámhely volt és a 

királyi sókamara egyik központja. Esperesi székhely, tizedszedő központ és a 

nemesi vármegye közgyűléseinek egyik székhelye, a történelmi Zala megye 

keleti részének központja, törvényszéki hely. A XV. század folyamán

romboltak, majd építkeztek, erről az ásatások után konzervált falak adnak 

tanúbizonyságot. A török hódítás idején Tapolca az ütközőzónába került, ezért 

a lakosság fenyegetettsége folyamatos volt de a település teljesen soha sem

néptelenedett el. A mohácsi csata után a közben várnak kiépült tapolcai

birtokközpont a veszprémi püspökség tulajdonába jutott. A XVII. század

közepén Széchenyi György püspök „szabad legényeket” telepített Tapolcára,

újjáépíttette és kibővíttette a várat.  

A Rákóczi-szabadságharc idején felváltva került a két fél kezébe a város. A

XVIII. század elejétől bontották az erősséget. Köveiből épült a plébánia, az 

iskola, de a lakosság is hordta az építkezéséhez.

A reformkori fejlődés éreztette hatását, az egyre gyarapodó népességgel 

együtt iparosok, kereskedők is települtek a városba. Ők alapozták meg és 

fejlesztették tovább a város gazdasági rangját.



A lakosság növekedése magával hozta a közoktatás fejlődését is. A régebbi 

római katolikus iskola mellett az idetelepült zsidóság iskolát és zsinagógát épí-

tett. Beindult a felső népiskola, majd a fiú- és leány polgári iskolai oktatás is. 

A gazdasági fejlődést ideiglenesen megakasztotta az 1880-as évek végén itt 

is megjelent, a szőlőkultúrát megsemmisítő filoxéra. A járvány leküzdésére 

nyitották meg 1890-ben a vincellériskolát. Az ültetvények újratelepítését

követően Tapolca a térségi borkereskedelem központjává vált. 

A közlekedésben jelentős volt az 1891-ben megépített Sümeg-Tapolca 

közötti vasút. A város tovább terjeszkedett, vasúti csomóponttá vált. 1905-től 

bevezették a villanyvilágítást, 1914-ben avatták a kórházat. A mezővárosi 

rangot ugyan 1871-ben elvesztette Tapolca, de a lakosság ebbe soha sem

nyugodott bele. Járási székhely szerepét a település mindvégig megőrizte 

gazdasági, kulturális szerepét folyamatosan növelte.

A két háború között új színfolt volt, hogy 1936-tól kiépült a repülőtér és az 

itt állomásozó katonaság pezsgést hozott a társadalmi és gazdasági életbe. A

háborús pusztítás felszámolása, az országos gazdasági helyzet Tapolcán is

nehézségeket okozott, stagnáló időszak következett. 

A bauxitbányászat központjának idetelepülése révén 1966-ban a

nagyközség visszakapta a városi rangját. A lakosság lélekszáma a bányászat

fejlesztése, a központi iparpolitika és Diszel település - 1977-ben történt -

városhoz csatolása miatt 18 ezer fő fölé emelkedett. Fejlődött az infrastruktúra, 

folytatódott az utak, járdák, a víz- és szennyvízvezeték, a szennyvíztelep, a

villany, telefon-, gázhálózat kiépítése. Bővítették, korszerűsítették a kórházat, 

új iskolák, óvodák, művelődési otthonok, könyvtár, üzletek, üzemek 

létesültek.

A legújabb kori városfejlesztés az ezredfordulón kapott új lendületet.

Megerősödött a civil társadalom, s vele együtt a lakosság lokálpatriotizmusa, 

felélénkült a turizmus, megépült a régóta áhított gyógyszálló.



Az értékmegőrző felújítások, új beruházások a legrangosabb urbanisztikai 

elismerés, a Hild János Díj elnyerését eredményezték 2004 évben.

Tapolca, mint „Értékgazdag település”, mint „Napkorona Bajnok”, „a

barlangok és vizek városa" jelentős, fejlődő kisrégiós központ, a következő 

időszakban is a városlakók és az idelátogatók minél teljesebb kiszolgálása 

érdekében működő település kíván lenni. 

Tapolca, 2011. március 31.



TAPOLCA FŐBB LÁTVÁNYOSSÁGAI 

A mintegy 17.000 lakosú kisváros a róla elnevezett

medence közepén található a Balatontól 12 km-re, ősi 

közlekedési utak csomópontjában. Szláv eredetű nevét 

valószínűleg az itt fakadó meleg vizű forrásokról kapta. 

A dinamikusan fejlődő település a XVIII. századtól 

térségi központ volt. Az épülő vasútvonalak a fejlődés motorjai lettek: 1891-

ben Tapolca – Sümeg, 1903 Tapolca – Keszthely, 1909 Tapolca – Budapest.

Tapolca 1898-ban városi rangját elveszítve, nagyközségi besorolást kapott,

majd 1966-tól településünk ismét város. A szépen felújított Fő tér üzleteiben

mozgalmas élet zajlik.

A város romantikus, mediterrán hangulatot idéző 

része a Malom-tó környéke. A meleg források vizét

itt tóvá duzzasztották, és vele malmot hajtattak.

A tó keleti oldalán álló magas kőfal a tapolcai 

pantheon, mely a város híres szülötteinek – többek között - Csermák József

kalapácsvető olimpiai bajnok, Török János honvédtiszt, Felletár Emil 

gyógyszerész emlékét őrzi. Megtalálható itt Batsányi János hitvesének, 

Baumberg Gabriella osztrák költőnőnek a mellszobra is. Róla kapta nevét a 

romantikus Hotel Gabriella, amely egykor malom volt.

A turisták és az itt lakók talán egyik legkedveltebb

helye ez a szépen parkosított, virágosított

környezet, ahol egy kellemes séta keretén belül

megcsodálhatják a barokk stílusban épített Szent-

kutat, benne Udvardy Erzsébet Madonnájával, Batsányi János költő szobrát, 

Raffay Béla Kosfejes ivókútját. Betérhetnek a tapolcai születésű, Munkácsy- és 

Kossuth-díjas Marton László szobrászművész galériájába, meglátogathatják a 

szőlészeti-borászati eszközök kiállítást az egyik régi pincében. 



A nyári rendezvények egyedülálló helyszíne a Tóparton felállított

Vízíszínpad, ahol évek óta színvonalas nyáresti zenei és táncos rendezvények

zajlanak. Tapolca Város Önkormányzata hagyományt teremtett a Tapolcai

Ünnepi Napok és Borhét megrendezésével. Évről évre megismétlődő elemei: a 

Dr. Papp Pál és Csermák József Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny, a

Tapolcai Pörköltfőző verseny, a Szent István napján tartott Kenyérszentelés, a 

Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok Napjai, valamint a Testvér- és

Partnervárosi Találkozó. A város hírnevét messze vivő csoportok, amelyek 

szintén a rendezvénysorozat résztvevői: Batsányi- és Kinizsi Táncegyüttesek, 

Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, Tapolcai Musical Színpad.

A Tavasbarlang a város legismertebb nevezetessége,

Közép-Európában egyedülálló természeti képződ-

mény. 1903-ban kútásás során fedezték fel. A karsztvíz

által kialakított háromszintű barlangrendszer alsó 

termeit és a felső járatok egy részét 18-19 Celsius-fokos 

víz borítja. A település alatt húzódó járatrendszer szarmata-mészkő, feltárt 

hossza kb. 4 km. Az utcáról 75 lépcsőn jutunk le a 20 m hosszú, 3-5 m széles 

Lóczy-terembe, majd a Batsányi-terembe. A barlangon átfolyó 0,5 – 4,3 m

mélységű patak mintegy 300 m-es szakaszát világítás mellett, csónakkal 

járhatják be a látogatók. A termek falán és mennyezetén jól láthatóak a víz

által kioldott fülkék, s helyenként a szép, zöld árnyalatú sziklák is

megcsodálhatóak.

A barlangrendszer különleges klímájának

gyógyhatása van, a rendkívül tiszta, páradús levegő 

jótékony hatással van az allergiás, asztmás és egyéb

légúti megbetegedésekre. Az 1925-ben felfedezett és

kiépített Kórház-barlang ideális a gyógyterápiára.



A Templomdomb Tapolca egykori központja. Az itt

álló római katolikus templomot még Turul ispán

emeltette a XIII. század első felében. Erre utalnak a 

román stílusú ablakok. Az idők folyamán fokozatosan 

hozzáépítettek a templomhoz. Ezt láthatjuk a gótikus,

keresztbordázatú szentélyen. A török idők alatt 

megsérült templomot Padányi Bíró Márton építtette át barokk stílusban. A

római katolikus templom előtt található Romkertben a középkori eredetű vár 

kissé megemelt fala és a hajdani kapu előtti farkasverem látható. Az ugyanitt 

található egykori Kántorházban működik a Városi Múzeum. Az iskolatörténeti 

gyűjtemény az eredetileg is iskolaként szolgáló tanteremben a X. század 

elejének hangulatát idézi. A Batsányi-emlékkiállítás a felvilágosodás korának

tapolcai születésű költőjének az életútját mutatja be. 

A Protestáns templom 1935-1936 között épült. Terveit

Koós Károly tanítványa, Szeghalmy Bálint készítette,

stílusa a kalotaszegi fatornyos templomokra emlékeztet.

Építését helyi mesteremberek végezték. A közelmúltban

szépen felújított templomot az evangélikus és református

gyülekezetek közösen használják.

Történelmünk legszomorúbb eseményére emlékeztet a Köztársaság téren a

Trianon-Emlékhely, ahol megtalálható az 1920

évi békediktátum során megcsonkított Nagy-

Magyarország 64 történelmi vármegyéjéből 

származó föld is. Itt került felállításra az erdélyi

testvérvárostól, Zabolától kapott Székelykapu.



A hangulatos Tapolca - Diszel városrészből kellemes 

sétával Csobánc várának romjait látogathatjuk. A

hegytetőről csodálatos panorámában gyönyörköd-

hetünk. A korábban vízimalomként működő épületben 

kialakított Első Magyar Látványtár országos

ismertségnek örvend különleges kiállításai révén.

A Városháza képviselői, a városban működő 

szervezetek, intézmények, a város lakói komoly

erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megőrizzék, 

továbbfejlesszék a város épített és természeti

környezetét, kulturális értékeit, vonzóvá tegyék

Tapolcát. Törekednek arra, hogy a helyi igények teljesítése mellett a városba

látogató és remélhetőleg visszatérő vendégeknek is maradandó élményeket 

nyújtsanak.

Tapolca, 2011. március 31.






