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Tárgy: Felkészülés a 2007. évi idegenforgalomra, Tapolca város és
térségének fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek
feltárása, az együttműködés lehetséges és célszerű kereteinek
kialakítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Németh Lilla Emőke előadó

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: dr. Zsiray Ferenc a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Városunkban egyre több embernek nyújt megélhetési lehetőséget az idegenforgalommal
összefüggő szolgáltatási tevékenység. Az idegenforgalom fejlesztéséből lehetőségeihez
mérten a város is részt vállal, megmutatkozik ez a beruházásokban, felújításokban, amelyet
Tapolca Város Önkormányzata részben önerőből, részben pályázatok útján nyert
támogatásokból valósít meg. Sümeg Város Önkormányzatával 2007. március 30-án a Város
napján testvérvárosi szerződés aláírására került sor, amely elősegíti a két település közös
munkáját, mind a pályázatok benyújtása, mind az idegenforgalom kiszélesítése, valamint a
lehetséges közös beruházások területén is.

A tapolcai Tourinform Iroda részéről a szezonra való felkészülést ebben az évben is három fő
elemre lehet bontani. A 2007-es évre tervezett alap célok, illetve megvalósításra váró tervek
közé tartozott többek között a legjelentősebb belföldi, szakmai jellegű vásárokon való
megjelenés, az ingyenes terjesztésű tematikus kiadványok aktualizált tartalommal felfrissített
pótlása, illetve szükségszerű újranyomtatása és a Tourinform iroda gyűjtőkörzetében található
turisztikai objektumok adatainak frissítése, az adatbázis karbantartása.
A Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Irodával való jó kapcsolatnak köszönhetően a
Tourinform iroda személyesen az alábbi belföldi megyei turisztikai vásárokon megbízott
társkiállítóként vehetett részt:
-Utazás kiállítás 2007. Budapest 2007. március 29-április 01.
-Nyíregyházi Vakáció utazás kiállítás és vásár 2007. március 09-11.
-Veszprém Megyei Utazás Kiállítás és Vásár 2007. április14-15.
-Szolnoki Utazás kiállítás 2007. április 19-21.
A másik alaptevékenység a Tourinform iroda által megjelentetett prospektusok
újranyomtatása. Az iroda által megjelentetett és terjesztett kiadványok 2006-ban:



- A Tapolcai Látnivalók című háromnyelvű, színes leporelló
- A Tapolca és környéke című turisztikai információs füzet
- Tapolca és környéke zsebtérkép magyar, német, angol, francia, olasz, orosz, nyelven
- Barangolás a Tapolcai-medencében című turisztikai információs füzet.
2007. évben szükségessé vált a Tapolcai látnivalók és a Barangolás a Tapolcai-medencében
kiadványok pótlása, frissített adatokkal történő újranyomtatása. Tapolca Város
Önkormányzata, Tourinform iroda két pályázati lehetőséget célzott meg a munkák
megvalósításához:
Veszprém Megye Idegenforgalmáért közalapítvány által marketingeszközök készítésére és az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, turisztikai
marketingeszközök támogatására kiírt pályázatát.

A 2006. évben és a 2007. év elején az alábbi beruházások valósultak meg, amelyek az
idelátogatók és a helyi lakosok megelégedettségét szolgálják:
Kisfaludy utca járda burkolata és zöldterülete felújításra, illetve átépítésre került.
Zrínyi Miklós utca 40 hrsz-ú ingatlan, amely eddig rendezetlen környezetű parkolóként
üzemelt, pályázati támogatás segítségével járda és zöldterület felújítás valósult meg. A
városban befejeződtek a csatornaberuházáshoz kapcsolódó építési munkák, melynek
eredményeként a felszínen is látható több mint 30000 m2 útfelület kapott teljesen új
aszfaltburkolatot.

Változott a városközpont közlekedési struktúrája, ez tapasztalható a Fő tér forgalmi rendjének
megváltoztatásával, a Deák Ferenc utcából, a Fő térről és a Kossuth Lajos utcából a helyi és
helyközi autóbusz járatok csak nyugat – kelet irányban haladhatnak, a fentiek miatt a helyközi
járatok a Juhász Gyula és az Ady Endre utcán keresztül közelíthetik meg az autóbuszvárót.
Így a városközpont leterheltsége csökkent, s mód nyílik arra, hogy ha a helyi vállalkozók
lehetőséget látnak, hogy vendéglátó, illetve kereskedelmi egységeik nyitottabbá válása,
köztérre kitelepülése -természetesen városképbe illeszkedésével- megvalósítható formát
öltsön. A Juhász Gy. Utcában – amely nem a város tulajdona és az országos közút része - a
csatornaberuházással nem érintett szakaszon is sikerült eredményes tárgyalást folytatni a
Magyar Közút Kht-val, így a burkolat teljes hosszban felújításra került.

Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy gondot fordítunk a zöldfelületek, közterületek
gondozására. A 2400 m2 nagyságú virágágyásokban május második felében 54000 db
egynyári virágot ültetünk ki, 100 közvilágítási lámpaoszlopra 560 db nagyméretű cserepes
muskátlit helyezünk ki.

A Városszépítő Egyesület a nagy sikerre való tekintettel az idei évben is meghirdeti a
„Virágos Tapolcáért” programot, hozzájárulva ezzel a még kedvezőbb városkép és környezet
kialakításához.
Városszépítő Egyesület idei évre az alábbiak megvalósítását tűzte ki célul:

– 2007-ben a kistérségi kapcsolatok kiterjesztése,
– az egyesület javasolta 11 utcanév megváltoztatásával kapcsolatos felmérés elvégzését,
– az utcák fahiányainak felmérését, szakszerű pótlásukat, ebben a lakosság aktív

részvételére, segítségére is számítanak.
A Városszépítő Egyesület nem csak a kistérség, hanem a Hungária Nostra-n belüli testvér
szervezetekkel is felvette a kapcsolatot, több városból is érkezett megkeresés az Ő
fogadásukra. Az elmúlt évben és ez év elején három reprezentatív kiállítás szerveztek (Eötvös
Károly 2006., Tisza Eslári 2007.) A példa ereje Európa díjas építészeti emlékek és a gyermek
és az Építet természetvédelmért című a Hungária Nostra díjmentes pályázataiból.



Kistérségi kapcsolat keretén belül példa erejű Hungária Nostra kiállítást Révfülöp
rendelkezésére bocsátották, a megnyitón részt vettek.
Figyelemmel kisérték a helyi védelem alatt álló épületek állapotát, részt vettek azok
felülvizsgálatával (kettő megszüntetésével egyetértettek.) tervezik a város civil szervezeteivel
való kiterjedtebb kapcsolatfelvételt, közös rendezvényeiken, különös tekintettel az
idegenforgalomra. Tervbe vették, két hetente a város leglátogatottabb területeinek bejárását a
hibák felmérését, megoldásokra javaslat tételeket. Folyamatban van idegenforgalmi kiadvány
„Tapolcai Zsebútikalauz” címmel, mely bemutatja városunk nevezetességeit, képekben is,
német-angol fordítással. (A könyv gyakorlatilag készen van, kiadásához támogatók keresése
folyamatban.) Továbbiakban is a Városszépítő Egyesület Batsányi Emlékbizottság, Nő klub
valamint Ifjúsági tagozat aktív részvételével és ötleteivel kíván hozzájárulni a város
idegenforgalmának minőségi javításához.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei évben is védekeztünk a gyapjaslepke ellen, a város
területén 4200 db fát permeteztünk le, továbbá sor kerül az idei évben három alkalommal a
280 db vadgesztenyefa aknázómoly elleni permetezésére is. Helyi vállalkozóval kötött
szerződés szerint rendszeres takarítást végzünk a városba vezető utak mentén.

A kertvárosi utcákban és a déli városrészben a csatornaépítési munkálatok befejezését
követően a 2006. és 2007. évben az útburkolatok felújítása, útburkolatok festése megvalósult.
Tapolca Város Önkormányzata a 2006. évre az alábbi utcák útburkolatainak felújítására
nyújtott be pályázatott, amelyek támogatásban is részesültek, s megvalósultak:
Arany János utca – Batsányi János tér, Batsányi János utca, Berzsenyi Dániel utca, Deák
Ferenc utca, Kisfaludy Sándor utca, Petőfi Sándor utca – Zrínyi Miklós utca.
Tapolca Város Önkormányzatának önerőből a Nagyköz utca útburkolatát újította fel.
A 2007. évben a Véndek utca, Martinovics utca, Liszt Ferenc utca útburkolatának felújítására
nyújtottunk be pályázatot, amelyek támogatásban is részesültek, a kivitelezési munkák
várhatóan az őszi időszakban valósulnak meg.

Befejeződött a Városi Mozi felújításának harmadik üteme is, így a városlakók és a látogatók
XXI. századi körülmények között élvezhetik az előadásokat, pályázati támogatás és jelentős
11 Mft önkormányzati önerő biztosításával nem csak a technika, hanem a külső homlokzat és
a belső tér, a berendezések is felújításra kerültek.

Pályázatot nyújtottunk be az idei évben is a „Virágos Vasútállomás” cím elnyerésért.

Az idegenforgalmi szezonban kulturális rendezvények is szolgálják az ide látogatók
szórakoztatását, azt, hogy Tapolcát jó emlékeik között őrizzék. A programok korántsem teljes
listáját az alábbiakban mutatjuk be.

TAPOLCAI NYÁR
Tapolca Városi Művelődési Központ nyári rendezvényei

Víziszínpadi rendezvények:
2007. június 24. (vasárnap) 20.00 óra Tapolcai Musical Színpad:

Musicallel a Világ körül

2007. július 01. (vasárnap) 20.00 óra Hátsóudvar koncert

Bon-bon



2007. július 08. (vasárnap) 20.00 óra Domján Tamás

Postás Józsi koncert

2007. július 15. (vasárnap) 20.00 óra Roy és Ádám

2007. július 22. (vasárnap) 20.00 óra Tihanyi Vándorszínpad:

Az a varázslatos operett

2007. július 29. (vasárnap) 20.00 óra Somló Tamás

2007. augusztus 05. (vasárnap) 20.00 óra Ladánybene 27 koncert

2007. augusztus 12. (vasárnap) 20.00 óra Márió koncert

Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
2007.augusztus 15. (szerda) Ünnepi nyitó hangverseny a Református

Templomban

2007. augusztus 16. (csütörtök) 17 óra Felvonulása a Kisfaludy utcában

fellép a Kalimutu Szalon Band

Szikora élő koncert

2007. augusztus 17. (péntek)1730óra Siposhegyi Péter: M.E.CS.–töténelmi komédia
(Kisfaludy utca) 1930 óra Morality zenekar (45 perc)

21 óra Back II Black zenekar koncertje

2007. augusztus 18. (szombat) 17 óra Német nemzetiségi műsor
(Kisfaludy utca)

18 óra Cigány nemzetiségi műsor

Sümeg Testvérváros tánc csoportjainak bemutatója
Csobánc népdalkör
Roma Koktél
Hátsó Udvar koncert

21 óra Hello Kids zenekar

2005. augusztus 19. (vasárnap) VIII. Tapolcai Pörköltfőző Verseny
(Köztársaság tér) 1100 óra Mesejáték

1200 óra Jó ebédhez szól a nóta :
Liszter Sándor nótaénekes

1330óra Batsányi Táncegyüttes műsora - Táncház
1430 óra Virágos Tapolcáért mozgalom

eredményhirdetés, Pörköltfőző eredményhirdetése

(Kisfaludy utca)
1600 óra Varnyú Country
1900óra Beatman zenekar
2000 óra „Borok, dalok” zenés összeállítás felnőtteknek
2100 óra Utcabál a Fantasy Együttessel



Sztárvendég: Fiesta

2007. augusztus 20. (hétfő)

800 óra Zenés ébresztő a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekarral

Szent István szobor 1130 óra Kenyérszentelés
Kisfaludy utca

1500 óra Acro Dance SE tánc bemutatója
1530 óra Gyerekműsor a Holló együttessel
1630 óra Acro Dance SE tánc bemutatója
1700 óra a „bor legendája” a Holló együttessel

Víziszinpad
2000 óra Ünnepi köszöntőt mond :

Ács János polgármester
Ünnepi műsor: Bicskei Tibor (Kossuth és
Jászai díjas kiváló és érdemes művész)
Nemes Levente (gitárművész)
Huzella Péter (Kossuth díjas)
Zenés tűzijáték

Kisfaludy utca
2200 óra Tequilla együttes

Tapolca-Diszel településrész ízelítő nyári programjaiból

2007. június 23-án Radeczky huszár- és veteránmotoros találkozó

2007. szeptember hónapban szüreti mulatságok

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.

Tapolca, 2007. június 14.

Ács János sk.
polgármester



----- Original Message -----
From: Polgármesteri Hivatal Tapolca
To: Kozma B. Hajnalka ; Gróf Mónika
Sent: Wednesday, June 20, 2007 10:32 AM
Subject: Tapolca városképe

----- Original Message -----
From: Buchwald Edit
To: polghiv@tapolca.hu
Sent: Wednesday, June 20, 2007 8:38 AM
Subject: Tapolca városképe

Tapolca Önkormányzat

TAPOLCA

Tisztelt Hivatal!

Balatoni nyaralásom során a múlt héten eljuthattam Tapolcára, az Önök
kisvárosába. Azért ragadtam tollat, mert el kell mondanom, hogy
mennyire lenyűgözött a város szépsége! Évek óta járok Ausztriába illetve
a nyugati országokba, ahol mindig is megragadott a kisvárosok tisztasága,
szépsége. Tapolcát ezekhez tudom hasonlítani. Jó volt látni a gyönyörű
virágágyásokat, a szép parkokat, a tisztaságot mindenfelé, a szép
viacoloros járdákat, jó minőségű aszfaltutakat. A város közepén lévő tó a
szökőkúttal, vízeséssel, malomkerékkel, sok szép platánfával és különböző
növényekkel csodálatos, sok élményt nyújtott.
Szeretném közölni, hogy minden tiszteletem azoké, akik közreműködtek
ennek a nyugodt, kulturált, csodás városképnek a megteremtésében.
Örülök, hogy Tapolcán járhattam, köszönet a szép környezetért!
Ismerőseimnek feltétlenül ajánlani fogom.

További sikeres munkát kívánok,

tisztelettel:

Budapest, 2007. június 19.
Buchwald Edit

Budapest


