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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy: Tapolcai Helyőrségi Nőtlenszálló hasznosítása 
 
Előterjesztő:              Sólyom Károly alpolgármester 
 
Előkészítette:  Sólyom Károly alpolgármester 
     
Megtárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Meghívandó:       Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület  

Horváth Gábor elnök 
 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Tapolca Város Önkormányzata folyamatosan és kiemelten foglalkozik a volt honvéd-
ségi ingatlanokkal. Ennek keretében került át két laktanya tulajdonosi joga a város-
hoz, amelyeknek további hasznosítása folyamatban van.  
 
Korábban is kezdeményezte már a város vezetése a Helyőrségi Nőtlenszálló és a 
Helyőrségi Művelődési Otthon önkormányzati tulajdonba való átadását.  
 
A Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő épületeket mindez-
idáig nem sikerült városi tulajdonba átvenni. 
 
A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesülettel közösen gondolkodva látnánk lehetősé-
get arra, hogy - első ütemben a Nőtlenszálló – városi tulajdonba vagy vagyonkeze-
lésbe kerülhetne. 
 
Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület szeretne 
elindítani egy olyan tevékenységet, amely elsősorban a felnövekvő nemzedék hazafi-
as, honvédelmi nevelését szolgálná, de egyúttal növelné a város idegenforgalmi láto-
gatottságát is. Ez egy hadi-kulturális központ kialakítása lenne, amelynek szerves 
részét tudná képezni a volt Helyőrségi Nőtlenszálló.  Az épület ilyen irányú haszno-
sítása, - úgy gondoljuk, beleillene a Honvédelmi Minisztérium elképzeléseibe is, és 
ennek következtében akár a tulajdon átadás, akár a közös használat, mint lehetőség 
szóba jöhetne.  
A létrehozandó hadi-kulturális központ működtetésébe más társaságok, szervezetek 
bevonására is sor kerülhetne. 
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A hadi-kulturális központ keretében interaktív haditechnikai bemutatók, az igénye-
lendő Nőtlenszállóban kézifegyver bemutató, egyenruha bemutató, honvédelmi 
szakkör, nyári honvédelmi tábor tudna működni. A honvédelmi tábor keretében 
hadtörténelmi és honvédelmi ismereteket szerezhetnének a tábor lakói, kapcsolódva 
az általános és középiskolai történelmi és honvédelmi ismeretekhez (katonasuli 
program) is. A tábor lakóinak ellátását a közelben lévő Tapolcai Diák- és 
Közétkeztető Kft biztosítani tudná, és a szintén önkormányzati tulajdonban lévő 
sportpálya használatára is e program keretében sor kerülhetne.  
 
Természetesen fenti célok megvalósítása nagyon sok tárgyalást, egyeztetést igényel 
az ingatlan megszerzésén túl, a szükséges megvalósítási források megszerzése érde-
kében. (Önkormányzati forrás, pályázat, egyéb források.) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, támogatni és 
a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 

 
HATÁROZATI   JAVASLAT 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatal-
mazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat a Honvédelmi Minisztérium képviselőivel a 
Tapolcai Helyőrségi Nőtlenszálló hasznosítási lehetőségeiről, 
annak érdekében, hogy a szükséges források megléte esetén 
egy hadi-kulturális központ valósulhasson meg az ott lévő 
ingatlanokon. 
 

 
Határidő:   2014. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 

 
 
 
 

Tapolca, 2014. szeptember 18. 
   
      
      Sólyom Károly 
      alpolgármester 
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