
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” (Széchenyi István)

SZÁMADÁS
TAPOLCA VÁROS POLGÁRAINAK

2006-2010



2     2010. szeptember Számadás2     2010. szeptember Számadás

A felelõsséggel élõ ember tervezi életét,
célokat tûz ki maga elé, és mindent elkö-
vet azért, hogy ezek megvalósuljanak. A ter-
vezés, a megvalósítás idõszakát a vissza-
tekintés, az összegzés, a számvetés zárja,
hogy aztán újult erõvel lehessen az újabb
és újabb feladatok elé menni.

Így van ez a város életében is. 1998 óta
Tapolca Város Önkormányzata ciklusprog-
ramot készít, amely nemcsak az elkövet-
kezendõ idõszak fejlesztéseihez mutat
irányt, de a következõ évek alapjait is le-
rakja. A négy éves ciklusokat SZÁMADÁS
zárja. Ebben a Testület arról számol be a
város polgárainak, hogy mit végzett, mi-
lyen feladatokat teljesített az elmúlt idõ-
szak alatt. 

2006. október 1-jén, az új Önkormányzat
alakuló ülésén - a harmadik ciklusát kezdõ -
Ács János polgármester az alábbi felada-
tokat fogalmazta meg programbeszédében:
„Az elkövetkezendõ idõszakban - a város
biztonságos mûködtetése mellett - nagy
hangsúlyt kell helyeznünk a fejleszté-
sekre, az értékmentésre; a költségcsök-
kentõ megoldásokra, a XXI. század elvá-
rásainak megfelelõen - fõ rendezõelvként
kezelve - az egészségügyi, oktatási, kultu-
rális és infrastrukturális beruházásokat.

Városunknak - sajátosságából adódóan -
sokrétû kötelezõ feladatellátásnak kell meg-
felelnie. Így különösen fontos külsõ fej-
lesztési források bevonása az önerõ biz-
tosítása mellett. Természetesen ehhez az
is kell, hogy biztosítsák számunkra a pá-
lyázati lehetõségeket. A város pedig tud-
jon partner lenni - a rendelkezésére álló
eszközökkel - a befektetõk számára.”

A 4 évre szóló tervek és célok megva-
lósításából két évnyi jutott Ács Jánosnak.
Két olyan év, amely áldozatos munkát,
óriási erõt, kitartást és felelõsséget kívánt.
Õ ez alatt az idõszak alatt maradéktalanul
teljesítette a Jóisten és önmaga által ki-
tûzött célokat, de fáradozásának minden
eredményét már nem láthatta, nem tapasz-
talhatta meg, mert 2008. december 10-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Példát adó örökségét az idõközi polgár-
mester-választást követõen akkor vettem
át, amikor 2009. április 3-án letettem pol-
gármesteri eskümet. Akkor is meggyõzõ-
déssel mondtam és most is vallom, hogy
csak együtt érhetünk el eredményt, csak
együtt építhetjük, szépíthetjük városunkat.

Feladat pedig bõven akadt az elmúlt két
évben Mindannyiunk számára!

Kedves Tapolcaiak!

Az Önkormányzat 2006-2010 közötti cik-
lusprogramjának megalkotásával és elfo-
gadásával a Képviselõ-testület kötelezett-
séget vállalt Tapolca polgárai elõtt. Köte-

lezte magát, hogy felelõs döntéseivel, ren-
deleteivel, a meglévõ anyagi és pályázati
lehetõségek figyelembevételével arra törek-
szik, hogy a programjában kitûzött célo-
kat elérje, hogy a városra váró feladatokat
a legjobb tudása szerint megoldja.

Az önkormányzati képviselõk és a mun-
kát segítõ bizottságok külsõ tagjainak
nevét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A Képviselõ-testület a hagyományok-
nak megfelelõen ebben a ciklusban is ado-
mányozott kitüntetõ címeket mindazon sze-
mélyeknek és szervezeteknek, akik/amelyek
tevékenységükkel, munkájukkal Tapolca hír-
nevét öregbítették (2. számú melléklet).

A város polgáraitól 4 évre kapott man-
dátumunk a 2010-es önkormányzati vá-
lasztással lejár.

Bízom benne, hogy az Önöknek készített
SZÁMADÁS-unk visszaigazolja azon re-
ményünket, hogy az elmúlt négy évben is
sikerült olyan lépéseket tennünk, amelyek
a Város, azaz Mindannyiunk hasznára vál-
nak, megtartó erõként mûködnek, õrzik
évezredes hagyományainkat és a jövõ
kapuit az új utak elõtt is megnyitják.

Császár László
polgármester

Tisztelt Tapolcai Polgárok!

Ács Jánossal a Polgármesteri Ezüst-
lánc Díj átadása után

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)
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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Tapolca Város Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1)
bekezdése, valamint Tapolca Város Önkor-
mányzata Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatáról szóló rendelete szerint - megbíza-
tásának idõtartamára - valamennyi képvi-
selõ (18 fõ) támogatásával ciklusprog-
ramot fogadott el, az abban megfogalma-
zott célkitûzések figyelembe vételével
gyakorolta az önkormányzáshoz való
közügyi jogokat. 

A ciklusprogram stratégiai jellegû célo-
kat tûzött ki, amelyek megszabták az ön-
kormányzati döntések irányát, megfogal-
mazták azokat az elképzeléseket, amelyek
szervesen illeszkedtek céljainkhoz, ame-
lyek eléréséhez, megvalósításához a Kép-
viselõ-testület megteremtette és hozzáren-
delte a szükséges anyagi forrásokat. Meg-
határozó szempont volt a tervezésben és
megvalósításban a mindenkori költségve-
tés helyzete.

Adópolitikánk alapjaiban nem változott,
a lakosság és a vállalkozások által fizetett
helyi adók változatlan szinten maradtak,
sõt 2009. évben a magánszemélyek kom-
munális adóját 2000 Ft/év összeggel mér-
sékeltük. 

Az igazságos közteherviselés érdeké-
ben nagy hangsúlyt fektettünk a felderí-
tésre, a behajtásra, amelyek eredménye-
ként növelni tudtuk bevételeinket. A helyi
felhasználásról több fórumon egyeztet-
tünk a lakossággal, az adózókkal, a cé-
lokat közösen határoztuk meg. Adóbevé-
teleinket az infrastrukturális beruházá-
sokra, az intézményhálózat fejlesztésére

fordítottuk. A helyi adóbevételek alaku-
lását a 3. számú melléklet mutatja be.

Gazdálkodásunk biztonsága, a tervezett
fejlesztések érdekében döntöttünk az egy-
milliárd forint összegû, „Tapolca Jövõjéért”-
kötvény kibocsátásáról. Ennek pénzeszközei

nem kerültek felhasználásra, a külsõ pályá-
zati, fejlesztési források sajáterõs részét biz-
tosítják majd. 

A helyi önkormányzati rendszer 20 éves
mûködése során a 2006-2010 közötti cik-
lusban nyújtottuk be a legtöbb pályázatot a
hazai és európai uniós források elnyerésére.

A Polgármesteri Hivatalban létrehozott
munkacsoport szakmai hozzáértéssel vég-
zett tevékenysége során az elkészített pá-
lyázatok eredményessége révén igen je-
lentõs, mintegy két milliárd forint ösz-

szegû, szinte minden területre kiterjedõ
fejlesztési forráshoz jutott városunk. 

A mûködés során maradéktalanul gon-
doskodtunk a kötelezõ feladatok ellátásá-
ról. A Képviselõ-testület a döntéshozata-
lánál mindig figyelembe vette, hogy an-
nak következményei nem veszélyeztet-
hetik a kötelezõ feladatok ellátásának biz-
tonságát. 

Nagy figyelmet fordítottunk a lakosság
szükségleteinek lehetõ legcélszerûbb és
legmagasabb színvonalon történõ kielégí-
tésére. Az igazgatási, intézményi, városüze-
meltetési szolgáltatások színvonalát a le-
hetõségekhez mérten, folyamatosan emel-
tük, ill. kezdeményeztük az arra illetéke-
sektõl a minõség javítását. 

A döntéshozatalnál kiemelt szempont-
ként kezeltük, hogy az a település gazda-
sági élénkítését szolgálja, minden lehet-
séges törvényes eszközzel segítse elõ az
ilyen jellegû beruházásokat, munkahelyek
létesítését, megtartását.

A döntéseknél elsõbbséget élvezett a
város jövõjét, fejlõdését meghatározó
stratégia, a kitörési pontok megoldási és
végrehajthatósági lehetõsége. 

Tapolca Város Önkormányzatának mér-
leg fõösszegeibõl egyértelmûen megál-
lapítható az önkormányzati vagyongyara-
podás mértéke:

A 2006. december 31-én rögzített
8.500.496.000 Ft mérlegfõösszeg 2009.
év végére 10.663.714.000 Ft összegre nö-
vekedett.

Tapolca Város Önkormányzata költség-
vetésének fõösszegeit, kiemelve a teljesí-
tett fejlesztéseket a 4. számú melléklet tar-
talmazza.

Tapolca Város Önkormányzata Stratégiai Programja a település jövõjét
is meghatározza

Esélyegyenlõséget biztosító ügyfélhívós ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban
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RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS
VÁROSRENDEZÉS

A városfejlesztõ, városrendezõ tevé-
kenység alapszabálya, hogy csak határo-
zott elképzelésekkel, tervekkel és tet-
tekkel valósítható meg. 

Az elmúlt idõszakban is fontosnak tar-
tottuk az elfogadott és hatályos település-
fejlesztési koncepció, a településszerke-
zeti és szabályozási, rendezési tervek kar-
bantartását, szükség szerinti módosítását.
Elkészíttettük és elfogadtuk a külterületi
szabályozás tervét. Törekedtünk arra,
hogy helyi koncepciónk, terveink össz-
hangban legyenek az országos területren-
dezési, fejlesztési tervekkel, harmonizál-
janak a megyei, régiós, térségi tervekkel,
segítsék a beruházásokat.

A kor kihívásának megfelelõen, az uniós
pályázati elváráshoz igazodva Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiát alkottunk, amely-
ben akcióterületeket jelöltünk ki.

Tapolca legújabb kori történelmének
legnagyobb mértékû fejlesztési program-
ja, „A tapolcai belváros értékmegõrzõ re-
habilitációja” címû, kétfordulós uniós pá-
lyázatunk elõkészítése során a Belvárosra
vonatkozóan Akcióterületi Tervet fogad-
tunk el. A megvalósításhoz konzorcionális
partnereinkkel együttmûködve forrásokat
biztosítottunk. A 2007-ben indult, hosszú
elõkészítési, értékelési, szakértõi bírálati,
döntési, szerzõdéskötési szakaszban a pro-
jektelemekre részletes mûszaki terveket,
költségvetéseket, a pályázati szabályozás-
nak megfelelõ kísérõ dokumentációt ké-

szítettünk/készíttettünk, amelynek terje-
delme - A/4 méretre vetítve - meghaladta
a 3000 oldalt. 

Pályázatunk sikeres és eredményes volt,
az 1052 millió forint beruházási összegû
projektünk 676 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást kapott, amelyhez Ta-
polca Város Önkormányzata 350 millió
forint, partnereink 26 millió forint saját
erõt biztosítottak.  

A Támogatási Szerzõdés 2010. 09. 09-én
került aláírásra. 

A 2012. 08. 31-ig tartó megvalósítási
szakaszban jelentõs középületek (Belvá-
rosi Irodaház, Tamási Áron Mûvelõdési
Központ, Wass Albert Könyvtár és Múzeum),
a vállalkozói tulajdonban lévõ Tópresszó
energiatakarékos felújítására, környezetbe
illesztésére kerül sor, belsõ udvarok, köz-
terek, út és járdafelületek újulnak meg,
parkolók létesülnek, a felújított épületek-
ben, közösségi tereken kulturális progra-
mokat valósítunk meg.

Tapolca belvárosa egymilliárdos beruházásból újul meg

A Támogatási Szerzõdés aláírásá-
nak ünnepélyes pillanata

A rehabilitáció jelképes bástyabontással kezdõdött a Köztársaság téren

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)
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Térségünk, városunk vonzerejének nö-
veléséhez önkormányzati és magánerõs
beruházások, a szolgáltatások minõségi
fejlesztése szükséges, amelyek elenged-
hetetlenek a munkahelyek megtartásához,
létesítéséhez.  

Sajnálatosan tényként kell elfogadnunk,
hogy a helyi önkormányzatoknak a köz-
vetlen munkahely-teremtési lehetõségei
korlátozottak. A rendelkezésünkre álló
eszközök tervek, pályázatok készíttetésé-
re, a helyi adópolitika, bérbeadási szabá-
lyozás, a vonzó települési környezet ki-
alakítására elegendõek, a jogosultak érde-
kében folyamatosan történõ önkormány-
zati közcélú, közhasznú foglalkoztatás mel-
lett. Ezekkel a lehetõségeinkkel éltünk/élünk
is. Adópolitikánk a vállalkozások által el-
fogadott, bérbeadási szabályozásunkat ru-
galmasan alakítottuk a megváltozott gaz-
dasági körülményekhez. A vállalkozások
által használt, önkormányzati tulajdonú
üzletek bérleti díjait átmenetileg 20 %-al
csökkentettük. Bátran állítható, hogy az
elmúlt évek önkormányzati pályázati-
fejlesztési tevékenysége révén tudtunk a
fejlesztéseket kivitelezõ vállalkozásokkal
szerzõdést kötni, megrendeléseket adni.

Az elmúlt években végzett munkánk
során kiemelten kezeltük azokat a város-
fejlesztési feladatokat, amelyek elõsegítik
a település további városiasodását, lehetõ-
séget teremtenek a népesség és a munka-
helyek megtartására, növelésére:

- a szennyvíz- és csapadékcsatorna-há-
lózat fejlesztése, felújítása, az önkormány-
zati tulajdonú szennyvíztelep korszerûsí-
tése;

- a lehetséges befektetõi igényeknek meg-
felelõ szabályozási tervek készíttetése és
elfogadása a volt honvédségi ingatlan-
együttes többcélú hasznosítására;

- a városon belüli közlekedés forgalmi
rendjének szabályozása;

- kerékpárutak építése, a forgalombiz-
tonság növelése;

- a balesetveszélyes csomópontok átépí-
tése;

- a városi járda- és úthálózat folyamatos
felújítása, 

- a turizmushoz kapcsolódó park- és zöld-
felület-fejlesztés, környezeti kulturáltság
javítása, középületek, városképi jelentõ-
ségû ingatlanok díszkivilágítása;

- építési telkek kialakításának elõsegí-
tése, a városrészek rehabilitációjához jog-

szabályi környezet kialakítása;
- az iparosított technológiával épült több-

szintes lakóházak felújításának elõsegítése;
- a fiatalok, a pályakezdõk, a szociáli-

san rászoruló, többgyermekes családok ön-
álló lakáshoz jutásának elõsegítése a hatá-
lyos állami támogatások bevonásával;

- a hulladékgyûjtés szolgáltatás minõsé-
gi javítása, az Észak-Balatoni Regionális
Hulladékkezelési Rendszer projekt városi
bevezetésének elõkészítése (szelektív gyûj-
tés, válogatás), 

- az igazgatási szolgáltatások színvona-
lának emelése, a körzetközponti szerep erõ-
sítése.

A fent felsoroltak jelentõs részben meg-
valósultak, ill. elõkészítés alatt állnak.

A Szentháromság tér kedvelt találkozóhely

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

A Petõfi-liget tavaszi nagytakarítása

A Nagyköz utcai épülettömb felújítása
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A ciklusokon átívelõ, jelentõs összegû
környezetvédelmi beruházásainkkal, Tapol-
ca és Tapolca-Diszel-városrész teljes körû
szennyvízcsatornázásával, a Városi Szenny-
víztelep fejlesztésével jövõnk, unokáink
érdekében is „tettünk valamit”. 

A Városi Szennyvíztelep több ütemben,
a korábbi években végzett, nitrátmente-
sítõ rekonstrukcióját követõen elõkészí-
tés, vizsgálat alatt van, hogy szükséges-e
újabb környezetvédelmi pályázat benyúj-
tása. 

Tapolcán és Tapolca-Diszel-városrész-
ben az állami pályázati, saját és magán-
erõs forrásokból megvalósult a szenny-
vízcsatorna-hálózat kiépítése, gravitációs
és nyomott vezetékek kiépítésével. A csa-
tornázás befejezését követõen valamennyi
- a csatornázási munkák során érintett -
utca teljes felületû aszfaltburkolatot ka-
pott. Az igen jelentõs, ciklusokon átívelõ
környezetvédelmi beruházás végösszege
meghaladta a 1,5 Mrd Ft összeget. 

Az elõzõ program részét képezõ közúti
burkolat helyreállítása mellett sikeres pá-
lyázati tevékenységünk révén városunk csak-
nem teljes úthálózata megújult. A köz-
lekedési feltételek minõségi javítására
uniós támogatással sikerült az elkerülõ-
tehermentesítõ útgyûrû további szakaszát,

az Ipar utcát kiépíteni a Keszhelyi és Sü-
megi utak között, mintegy 130 millió fo-
rint beruházási összegben. 

Hamarosan kezdeményezzük az út át-
adását az állami közúthálózat kezelõjének
a nyugati városrészben, a Május 1. utcá-
ban élõk nyugalma érdekében.

Hazai finanszírozású pályázati támogatás-
sal és saját erõbõl kapott új burkolatot az Al-
kotmány, a Berzsenyi, a Kandó, a Kinizsi, a
Liszt Ferenc, a Martinovics, a Nagyköz, a
Somogyi, a Véndek utcák és a Kazinczy tér.

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

Szennyvízcsatorna-építés Tapolca-Diszelben

Belterületi gyûjtõút épült az Ipar utcában

Új burkolatot kapott a Martinovics
utca

A felújított Nagyköz utca
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Tapolca és Tapolca-Diszel között pályá-
zati támogatás és saját erõ felhasználásával,
két ütemben kerékpárút épült, mintegy 80
millió forint beruházási összegben, amely
talán az elmúlt idõszak legsikeresebb, leg-
kedveltebb beruházása lett. 

A 2007-2010 évek közötti Stratégiai Prog-
ramunkban is szükségesnek tartottuk a tu-
risztikai és hivatásforgalmú bel- és külte-
rületi kerékpárút hálózat további kiépítését,
kapcsolódását az országos hálózatba, a
Balaton irányába. Az elsõ szakasz a Szent
György-hegyig már megtervezésre került.

A városi hálózat kijelölését, kiépítését a
Vasútállomás és a Dobó-városrész felé
tervezzük. Amost átadott belterületi szakasz-
szal összekötõ kapcsot biztosítunk a meg-
lévõ kerékpárút, az oktatási intézmények,
a sport és kulturális létesítmények között,
a városlakók és vendégeink biztonságos
kerékpáros közlekedése érdekében.

A hulladékgyûjtési szolgáltatás minõsé-
gi színvonalának emelése érdekében to-
vábbra is részt veszünk az Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Rendszer projektben, amely-
nek ez évben záruló megvalósítása során

további szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
létesítésével kiteljesedik a szelektív hulla-
dékgyûjtés városunkban, az önkormányza-
ti tulajdonú városi depónián hulladék-át-
rakó, válogató üzem létesül, új munkahe-
lyek létrejöttével. 

Szabályozási Terv készítésével, földterü-
let vásárlással a keleti városrészben 152 db
magántulajdonú építési telek kialakítását
segítettük elõ. Jelenleg Tapolca Város Ön-
kormányzatának elõfinanszírozásában a
gázközmû vezeték kiépítése van folyamat-
ban. Örvendetes az építkezések látványa,
a városrész fejlõdése.

Bérbeadás céljára használt lakásokat is
vásároltunk, önkormányzati lakásokat újí-
tottunk fel 28 MFt összegben. 

A Polgármesteri Hivatal épületeiben
uniós támogatással teljes körû, valameny-
nyi fogyatékosságra kiterjedõ akadálymen-
tesítés valósult meg. Korszerû ügyfélte-
rek, ügyfélhívó rendszerek kerültek kiala-
kításra. 

A minõségbiztosítással végzett hivatali
munka színvonala uniós támogatással, szer-
vezetfejlesztési képzéssel is emelkedett. A
Veszprém megyei Minõség Díj ennek mél-
tó elismerése volt.

A Tapolcát a diszeli városrésszel összekötõ kerékpárút két ütemben épült ki

A belterületi kerékpárút elsõ szakaszának ünnepélyes átadásán

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

Új lakóházak a keleti városrészben
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

Tapolca körzetközponti szerepét tovább
erõsítettük azzal, hogy magas színvonalon
ellátjuk a körzeti építéshatósági, gyámü-
gyi, okmányirodai feladatokat. Az ügyin-
tézõk korszerûen felszerelt irodákban dol-
goznak, az ügyfelek részére biztosított a
személyiségi jogok védelme, mûködik az
adatvédelem. 

Évek óta térítésmentes elhelyezéssel
biztosítjuk a fogyatékkal élõ és a megvál-
tozott munkaképességû emberek foglal-
koztatását Tapolcán. Az Értelmi Fogyaté-
kosok Országos Érdekvédelmi Szövetsé-
gének helyi egyesülete velünk együttmû-
ködve úgy alakította tevékenységi körét,
hogy az legjobban alkalmazkodjon a fo-
gyatékkal élõ személyek igényeihez. Akeszt-
helyi úti önkormányzati épületben rehabi-
litációs munkahelyeket hoztak létre, ahol
jelenleg 48 fõ enyhén és középsúlyosan
mozgás-, látás- és hallássérült, értelmi fo-
gyatékos és megváltozott munkaképessé-
gû ember dolgozik. Fogyatékosságuknak
és egészségkárosodásuknak megfelelõ mun-
katevékenységet végeznek. A rehabilitá-
ciós munkahely akkreditációja 2010. ok-
tóber 25-én lejárt volna. Nagyon fontos-
nak tartottuk, hogy tovább tudják foglal-
koztatni az embereket. Az önkormányzati
kapcsolatra tekintettel, pályázatuk sikeres
volt, a tovább-foglalkoztatási engedélyben
védett foglalkoztatóvá /ez a legmagasabb
szint/ minõsítették a munkahelyet. 

A lesencetomaji és a tapolcai önkor-
mányzatok tulajdonába került, honvédsé-
gi ingatlanegyüttes barnamezõs fejleszté-
sére, többcélú turisztikai hasznosítására
(szállásférõhelyek létesítése, élményfürdõ,
szabadidõpark, edzõközpont stb.), logisz-
tikai és raktárbázis létrehozása, környezet-
barát ipar telepítésére társakat, befekte-

tõket kell felkutatnunk, az eddigi sikerte-
len pályázatainkat követõen.

Jogos a lakossági igény egy városi
strand üzemeltetésére. A meglévõ létesít-

mény nem bõvíthetõ, a termálvízkút tulaj-
donviszonyai nem rendezettek, az ismé-
telt üzembe helyezése olyan mértékû, mint-
egy 150 millió forint költséggel járna, ame-
lyet célszerû egy új uszoda-fürdõ létesí-
téséhez felhasználni. Elõreláthatóan még
az õsz folyamán megkezdjük a kutatófú-
rást a volt déli laktanya területén.

Eddigi sikertelen kezdeményezéseink
ellenére továbbra is fontosnak tartjuk a
Tapolcai Tavasbarlang önkormányzati ér-
deket is szolgáló közös mûködtetését a
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal. Javas-
latainkat már továbbítottuk a döntéshozók
felé.

A sikeres önkormányzati és magánerõs
fejlesztések jelentõs szerepet játszottak/ját-
szanak a munkahelyek megtartásában, a
tervezett és elõkészített fejlesztések pedig
az új munkahelyek létesítésében.

Munkarehabilitáció a fogyatékkal élõk napközi intézményében

Befektetõkre vár a volt honvédségi ingatlanegyüttes



VÁROSÜZEMELTETÉS
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

A városüzemeltetési és kommunális
feladatok közül a kötelezõen ellátandó
feladatok elsõbbséget élveztek. Folyama-
tosan javítottuk a köztisztasági szolgál-
tatások színvonalát, a szelektív hulladék-
gyûjtési lehetõségek bõvültek.

A városi hulladéklerakó üzemeltetési elõ-
írásainak betartását folyamatosan figyelem-
mel kísértük. Sikeres pályázatok révén il-
legális hulladéklerakókat számoltunk fel,
nem sikerült azonban további illegális sze-
métlerakó helyek kialakulását megakadá-
lyozni.

A városi tömegközlekedés megfelelõ, kor-
szerû, kényelmes jármûparkkal történik, a
menetrend a lakossági igényekhez igazodik.

A közbiztonság, közrendvédelem, tûz-
és katasztrófavédelem erõsítése érdeké-
ben a rendõrségnek, a tûzoltóknak rend-
szeresen anyagi, tárgyi eszköztámogatást
nyújtottunk. Közbenjárásunkra megala-
kult a Tapolcai Városõrség Polgárõr Egye-
sület. Kívánatos lenne a mûködési aktivi-
tás növekedése.

A térfigyelõ kamerarendszer továbbfej-
lesztése a szabályozatlan jogi környezet
miatt nem valósult meg.

A helyi üzletek és vendéglátóhelyek nyit-
vatartási és üzemeltetési szabályait folya-
matosan ellenõriztük, szabálytalanság ese-
tén a szükséges intézkedéseket megtettük.

A városi temetõk gondozottak, katonai
emlékhelyeink ápoltak.

Szelektív hulladékgyûjtés a Juhász
Gyula utcában

A polgárõrség és a rendõrség közös akciója

Rendszámfelismerõ készülék a közbiztonság szolgálatában



KÖZOKTATÁS, KULTÚRA, SZABADIDÕ, SPORT
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

A hatályos jogszabályok és Tapolca Vá-
ros Közoktatási Feladat-ellátási, Intéz-
ményhálózat-mûködtetési és Fejlesztési
Terve szabályozásának megfelelõen biz-
tosítottuk a közoktatás feltételrendszerét.
A Minõségirányítási Program alapján ki-
emelt feladatnak tekintettük az oktatás-
nevelés színvonalának növelését.

A pénzügyi-gazdasági válság ellenére a
kialakult, hagyományos városi rendezvé-

nyeket folytattuk, megtartottuk, kismér-
tékben bõvítettük. 

Az önkormányzati fenntartású intézmény-
rendszeren belül kiemelten foglalkoztunk
a nevelési-oktatási intézmények folyama-
tos eszközbõvítésével, korszerûsítésével.

A mûködési költségek és az oktatási fel-
tételek minõségi javítása érdekében energia-
hatékony módon (nyílászárók cseréje, hom-
lokzati hõszigetelõ vakolatrendszer, magas

tetõ létesítése), pályázati és saját források
bevonásával újultak meg a Tapolcai Álta-
lános Iskola Bárdos Lajos Intézményegy-
sége és a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
épületei.

A városi szabadidõs, sport- és kulturális
igényeket ellátó önkormányzati tulajdonú
létesítmények: Városi Rendezvénycsarnok,
Városi Sporttelep, Városi Mozi, Tamási
Áron Városi Mûvelõdési Központ, Cso-
bánc Mûvelõdési Ház, Wass Albert Könyv-
tár és Múzeum biztonságos mûködéséhez
a szükséges forrásokat biztosítottuk, a sa-
ját erõ biztosításával ösztönöztük a pályá-
zati források megszerzését, hatékony fel-
használását.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum olvasóterme új bútorzatot kapott
Iskolafejlesztés a Bárdos-intézmény-
egységben

Öntözõrendszer a Városi Sporttelepen

Korszerûsödött a világítástechni-
ka a mûvelõdési központban

A város önerejébõl újult meg a Kazinczy-iskola
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

A civil szervezetek, önszervezõdõ kö-
zösségek, amatõr mûvészeti csoportok mû-
ködését a pályázati-támogatási rendsze-
rünk keretei között segítettük, különösen
a város ismertségét, elismertségét növelõ
rendezvények vonatkozásában.

A történelmi egyházakkal a kialakult jó
kapcsolatot fenntartottuk, a nemzeti-vá-
rosi ünnepeken, rendezvényeinken rend-
szeresen szolgálatot teljesítettek.

Kiemelt szervezési feladatainkat teljesí-
tettük:

- a közoktatási feladatellátás során kellõ
figyelmet fordítottunk a környezettudatos,
„öko” nevelésre, a helyi értékek, adottsá-
gok megismertetésére, a hon - és helyis-
meretre, a hagyományõrzés fontosságára,
a történelmi évfordulók, nemzeti ünnepek
méltó, városi megünneplésére;

Gyászünnep a Köztársaság téri Trianon Emlékmûnél

Szent István és az új kenyér ünnepén a Templomdombon

1956 üzenete a fiatalok elõadásában

Az iskolások 1848-ra emlékeztek

Testvértelepülési találkozó: Zabola zászlót ajándékozott Tapolcának



- jelentõsen javult az oktatási-nevelési
intézmények adatszolgáltatási, informa-
tikai, ügyviteli munkájának gyorsasága;

- az intézményeink és a létesítményeket
üzemeltetõ gazdasági társaságok belsõ
ellenõrzése rendszeres volt;

- kiemelten kezeltük a fiatal és isko-
láskorúak bûn- és drogmegelõzési prog-
ramjait együttmûködve a gyermekjóléti és
rendõrségi szervezetekkel.

A szabadidõ- és versenysport szinten
tartására, fejlesztésére, az ifjúság egész-
séges életmódra nevelése érdekében a ha-
tályos, Tapolca Város Testnevelés és Sport-
koncepciója szabályozásának megfelelõ tá-
mogatási rendszert fenntartottuk. A Veszp-
rém Megyei Önkormányzat segítségével
beruházásunkban a Batsányi János
Gimnázium udvarán korszerû, vil-
lanyvilágításos mûfüves sportpálya
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

VENDÉGVÁRÁS, TURIZMUS

Folyamatosan törekedtünk Tapolca és
térsége vendégváró vonzerõi hatékony
marketing tevékenységgel történõ bemu-
tatására a lehetséges turisták számára a
látogatottság és tartózkodás növelése ér-
dekében. A gyakorlatban ez azt jelentette,
hogy több kül- és belföldi turisztikai vásá-
ron, rendezvényen mutattuk be városun-
kat. Biztosítottuk a vendégeink tájékoz-
tatására létrehozott, magas színvonalon
mûködõ Tourinform Iroda fenntartását a
Magyar Turizmus Zrt. szakmai szabá-
lyozása alapján. Hivatalos kiadványaink 
- „A tapolcai látnivalók, Barangolás a ta-
polcai medencében, Tapolca és környéke
zsebtérképe” - kedveltek és keresettek.

Mûfüves sportpálya a gimnázium udvarán

A Tapolcai Nyár rendezvénysorozata nagyon sok érdeklõdõt vonz

Tapolcai Ünnepi Napok: színes felvonulás a város Fõ utcáján
A tapolcai iroda turisztikai kiállítá-
sokon is bemutatja értékeinket



Számadás 2010. szeptember     13

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

A gyógy-idegenforgalom területén csak
kis mértékben sikerült elõbbre lépni. A tér-
ség és a város adottságai jobb kihasz-
nálására tervezett fejlesztéseinket (gyógy-
barlangi szolgáltatások fejlesztése, gyógy-
és élményfürdõ, uszoda létesítése, stb.)
ebben a ciklusban nem tudtuk elkezdeni.
A pályázatok elõkészítését megkezdtük. 

A Hotel Pelion**** vállalkozói fejlesz-
tés révén a Dunántúl legjelentõsebb kon-
ferenciaközpontjává vált, amely forgalom
és vendégéjszaka növekedést eredménye-
zett kiemelten teljesítõ adófizetõ partne-
rünknél. 

A zöldturizmus ágazatai (bor-, kerék-
páros-, lovas-, vadász-, várturizmus, stb.)

örvendetesen tovább növekedtek.
A jogszabályi elõírások betartásával elõ-

segítettük a speciális igényeket szolgáló
turisztikai érdeklõdést (paplanernyõ-, sár-
kányrepülés). 

A turizmus fejlõdése, további szálláshe-
lyek létesítése érdekében családi vállalko-
zások pályázataihoz voltunk partnerek.

Szent György-hegyi Napok Katonai Hagyományõrzõ Bemutató Tapolca-Diszelben

Felújított buszmegálló a Szent György-hegy lábánál



EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE,
MÛKÖDTETÉSE

Az egészségügyi alapellátást, a gyer-
mek- és háziorvosi, a járóbeteg-szakellá-
tást fontos, kiemelt feladatként kezeltük.

A Városi Kórház - Rendelõintézetet
üzemeltetõ gazdasági társaság mûködését
folyamatosan figyelemmel kísértük. A
változó körülmények miatt a szerzõdés
megszûnt, 2010. májusától a kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló Tapolcai
Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. végzi
a járó- és fekvõbeteg-ellátást városunk-
ban. 

Pályázatok révén és saját erõbõl támo-
gattuk az egészségügyi mûszer- és esz-
közbeszerzést. Különös figyelmet érdemel
a radiológiai és kardiológiai szakellátás
fejlesztése. 

A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-
ellátás központosítása megtörtént. Korsze-
rû, új rendelõintézettel gyarapodott váro-
sunk. 

A gyermek- és felnõtt fogászati ellátást,
a gyermek- és háziorvosi ellátást, az ifjú-
ság - egészségügyi szolgáltatást vállalko-
zási formában biztosítjuk. A gyermek- és
háziorvosi ügyeleti rendszer mûködtetését
a Tapolca és Környéke Kistérség Több-

célú Társulása végzi.
A humán papilloma vírus (HPV) elleni

védõoltást térítésmentesen biztosítottuk a
13 éves leánygyermekek számára.

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS

A város szociális- és humánpolitikai
rendszere tovább fejlõdött, a hatályos
jogszabályok szerinti valamennyi önkor-
mányzati feladat-ellátási forma határidõre
teljesült, differenciált, igazságos ellátási
rendszer alakítottunk ki a jogszabályok-

ban biztosított segélyezési, támogatási
formáknak megfelelõen. A Bursa Hunga-
rica oktatási ösztöndíjrendszert fenntar-
tottuk.

A közhasznú és közcélú foglalkoztatás
folyamatos volt, a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat „Közmunkaprogram
Tapolcán” címû pályázatának
elõkészítésében, lebonyolításában tevéke-
ny szerepet vállaltunk.

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtó
szolgáltatás kiépítésre, beüzemelésre ke-
rült.

Mammográfiai készüléket kapott 
a kórházA közmunkaprogram segítségével közhasznú munkát végeztek

Új, korszerû járóbeteg-szakrendelõ a kórház területén
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

Kiemelten kezeltük a rászoruló, külö-

nösen a veszélyeztetett kiskorú és az idõs-

korú lakosság szociális problémáit.Meg-

kezdtük a város szociálpolitikai koncep-

ciójának alapját képezõ szociális térkép

készítését, mûködtetjük a szociális kerek-

asztal intézményét - családsegítõ és gyer-

mekvédelmi, gyámhatósági, intézményi

ifjúságvédelmi felelõsök, rendõrségi mun-

katársak részvételével. 

A családanyák munkavállalásának elõ-

segítése érdekében a Ringató Bölcsõdé-

ben egy csoporttal növeltük a férõhelyek

számát. Az épület infrastrukturális, ener-

giahatékony fejlesztésére, a szolgáltatások

bõvítésére befogadott, újraértékelésre ki-

adott pályázattal rendelkezünk.

Egy évezredes város életében 4 év nem

hosszú idõszak, de évtizedekig is hatni

tud, ha az alatt az idõ alatt olyan ese-

mények történtek benne, amelyek nem-

csak az ott élõk identitástudatát, a la-

kókörnyezet arculatát alakították, de a jö-

võ nemzedékének is megteremtették az

alapot arra, hogy jobb és szebb körülmé-

nyek között élhesse ünnepnapjait és hét-

köznapjait, azaz az életét.

Bátran állíthatom, hogy Tapolca az el-

múlt 4 évben is bõvelkedett olyan fejlesz-

tésekben, beruházásokban, amelyek a ha-

gyomány- és értékõrzés mellett a jövõt is

ígérik.

SZÁMADÁS-unk a 2006-2010-es ön-

kormányzati ciklus összegzése.

Képviselõtársaim nevében is kijelent-

hetem, hogy a közös munkában örömet

találtunk, a Stratégiai Programot együtt

fogadtuk el. Eskünkhöz híven minden

döntésünkkel a közjót szolgáltuk, szemé-

lyes érdekek nem befolyásolták tevé-

kenységünket, egy irány, a település ér-

dekeit szolgáló tapolcai várospolitika ve-

zérelte tetteinket.

A ciklus elteltével szép eredményeket

tudtunk elérni az egyre nehezedõ gaz-

dálkodási környezet ellenére. Büszkék

lehetünk majd arra, hogy ezen Testület

tagjai voltunk, döntéseinkkel városunk

fejlõdését segítettük.

Azt tekintettük fõ célnak, hogy vonzó

befektetési, fejlesztési környezet megte-

remtésével Tapolca jelentõsen fejlõdõ kis-

régiós központ legyen, a település a vá-

roslakók, a térség, az idelátogatók minél

teljesebb kiszolgálása érdekében mûköd-

jön.

Kedves Tapolcai Polgárok!

Képviselõtársaim és a magam nevében

köszönöm Önöknek, hogy segítették,

bátorították munkánkat és építõ kritiká-

jukkal közös ügyünk, Tapolca fejlõdése

mellé álltak.

Tapolca, 2010. szeptember 25.

Császár László

polgármester

Tisztelt Tapolcai Polgárok!

Bõvült a bölcsõde csoportlétszáma



Munkában a többfunkciós takarítógépA 2010-es esztendõt köszöntötték Tapolca polgárai

Az új mentõállomás jelképes alapkõletétele

16   2010. szeptember

Új szobor az Alsó-tó partján

Új játszótér az Egry József utcábanI. Egzotikus Díszmadás Kiállítás
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

Tapolca Város Önkormányzata
2006-2010.

A Képviselõ-testület tagjai:

Polgármester: † Ács János 2006-2008.

Császár László 2009-  

Alpolgármesterek: Marton József

Sólyom Károly

Képviselõk: Bakos György

Barbalics Antal

Bognár Ferenc

Bozsoki Lajos

Buzás Gyula

Császár László 

Dr. Csonka László

Horváthné Németh Edit

Horváthné Szalay Gyöngyi 

Koppányi Ferenc

Lévai József

Presits Ferenc

Szatmári Jánosné

Vörös Béla 

Závori László

Ügyrendi Bizottság

Elnöke: Bakos György

Tagjai: Barbalics Antal

Bozsoki Lajos

Buzás Gyula 

Závori László

1. számú melléklet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testületének állandó
bizottságai és tagjai:
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Család-, Egészségügyi, Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság

Elnöke: Horváthné Németh Edit

Tagjai: Balázsné Kiss Éva
Bognár Ferenc
Domján Tamás
Dr. Csonka László
Horváthné Somogyi Ildikó
Horváthné Szalay Gyöngyi
Lájerné Tóth Éva
Presits Ferenc
Sági István
Szatmári Jánosné
Tóth Tibor
Závori László

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Elnöke: Koppányi Ferenc 

Tagjai: Bakos György
Bernáth András
Bognár Ferenc
Epres Tibor
Kapy Izabella
Lévai József
Nyírõ Ágnes
Vörös Béla 

Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Tagjai: Bartha Józsefné elnök
Id. Lendvai Ferenc elnökhelyettes
Ifj. Lendvai Ferenc képviselõ   
Szikszai Jánosné képviselõ 
Tóth István képviselõ 

Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Tagjai: Molnár Attila elnök
Pem Ime elnökhelyettes
Holczbauer László képviselõ  
Molnárné Resch Myrtill képviselõ   
Samu Tamás képviselõ

1. számú melléklet

Kisebbségi önkormányzatok Tapolcán

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)



Tapolca Város Önkormányzata Képvisel�-testülete 
által adományozott kitüntet� címek 

2006-2010.   
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2. számú melléklet

„Tapolca Város Díszpolgára” cím 

† Ács János Tapolca Város volt 
Polgármestere  2009. március 

„Tapolca Városért” kitüntetés 

Csere Sándor Római Katolikus Egyház  
kanonok 2007. március 

SCD Holding Zrt.  
Jászai Gellért, Bajka 
Zoltán, Szatmári Gábor

SCD Holding ügyvezet�
igazgatói  2007. március 

Siposné Dr. Kiss Gizella  
Városi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesületének 
elnöke  

2008. március  

Dr. Scher József 
Tapolcai Rend�rkapitányság 
rend�rezredes, rend�rségi 
f�tanácsos, kapitányságvezet�

2008. március 

Dr. Zsiray Ferenc Tapolcai Városszépít�
Egyesület elnöke  2009. március  

Kinizsi Táncegyüttes és 
Kulturális Egyesület  2009. március 

N. Horváth Erzsébet Új Tapolcai Újság 
f�szerkeszt�je  2010. március 

Pócsi Béla díszmadártenyészt� 2010. március 

„Tapolcai  Közm�vel�désért” kitüntetés 

Hangodi László Városi Könyvtár és Múzeum 
történész – muzeológusa 2007. június  

Szép Norbert fest�m�vész 2008. június 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)
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2. számú melléklet

„Tapolcai Nevelésügyért” kitüntetés 

Csipszerné Hivekovics 
Valéria 

Szász Márton Általános 
M�vel�dési Központ 
gyógypedagógusa 

2007. június  

Kocsor Lászlóné Széchenyi István Szakképz�
Iskola szakoktatója 2007. június 

Pontyos István Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola pedagógusa 2007. június  

D. Fekete József Bárdos Lajos Általános Iskola 
pedagógusa 2008. június 

Szentgyörgyi Emese 
Sarolta 

Szász Márton Általános Iskola, 
Szakiskola és Speciális 
Szakiskola pedagógusa 

2008. június 

Csizmadia László Széchenyi István Szakképz�
Iskola pedagógusa  2009. március 

Nagy Judit 
Tapolcai Óvoda Szivárvány 
Intézményegységének 
óvodapedagógusa 

2009. március 

Viasz Ferencné 

Tapolcai Általános Iskola 
Batsányi János Két Tanítási 
Nyelv� és Sportiskola 
Tagintézményének pedagógusa 

2009. március 

Bárány Andrásné 
Tapolcai Általános Iskola 
Kazinczy Ferenc 
Tagintézményének pedagógusa 

2009. március 

Kocsis Béláné  
Batsányi János Gimnázium és 
Kollégium matematika-fizika 
szakos pedagógusa 

2009. március 

Galambosné Ács Judit Szivárvány Tagintézmény 
óvón�je 2010. március 

Riba Erzsébet Batsányi János Gimnázium és 
Kollégium pedagógusa 2010. március 

Andáné Hering Mónika Széchenyi István Szakképz�
Iskola szaktanára 2010. március 

„Tapolcai Testnevelés és Sport” kitüntetés 

Lukács Béla er�emel� 2007. március 

Frang László TIAC-Honvéd Sportegyesület 
Elnökségi tagja   2008. március 

Dr. Földi Istvánné 
Batsányi János Gimnázium és 
Kollégium testnevelés szakos 
pedagógusa  

2009. január  

Takács László Diszeli Sportegyesület elnöke 2010. január  
Rédli András Junior Príma díjas vívó  2010. január 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)
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2. számú melléklet

„Tapolcai Közszolgálatért” kitüntetés 

Kismárton József 
Országos Ment�szolgálat 
Tapolcai Ment�állomása 
ment�tisztje 

2007. március 

Szöll�si Pál térfelügyel� 2008. március 

Schönherrné Pokó Ildikó Tapolcai Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodavezet�je 2009. március 

Németh Mária Tapolcai Polgármesteri Hivatal 
f�munkatársa 2009. március 

Rédli Károly 
Tapolca Városi Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. ügyvezet�
igazgatója  

2010. március 

Ihász József Tapolcai Polgármesteri Hivatal 
Építéshatósági Csoport vezet�je 2010. március 

 „Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért” kitüntetés 

Horváthné Somogyi 
Ildikó 

ÉFOÉSZ Tapolcai 
Szervezetének vezet�je 2007. július 

Dr. Csonkáné Dr. Buti 
Zsuzsanna 

Városi Kórház és 
Rendel�intézet röntgen 
szakorvosa 

2007. július 

Dr. Németh Erzsébet 
Városi Kórház és 
Rendel�intézet röntgen 
szakorvosa 

2007. július 

Dr. Csóka Cecília gyermek fogorvos 2008. július 
Dr. S�th Tamás körzeti háziorvos 2008. július 

Dr. Somogyi Katalin 
Városi Kórház és 
Rendel�intézet belgyógyász 
szakorvosa 

2008. július 

Czeiner Pálné szociális gondozó 2009. március 
Dr. Rövid Klára gyermekorvos 2009. március 

Hársfa Gyuláné 
Városi Kórház és 
Rendel�intézet Ápolási Osztály
vezet�je 

2010. március 

Dr. Földi István 
Városi Kórház és 
Rendel�intézet Sebészeti 
Osztályának f�orvosa  

2010. március 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)



KIMUTATÁS  
A 2006-2010. között befolyt éves adóbevételekr�l 

(Ft) 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Építményadó 109.062.000 122.187.000 126.550.000 121.854.000 113.000.000 

Magánszemély 
kommunális 
adója 

64.509.000 63.578.000 66.114.000 54.575.000 65.000.000

Idegenforgalmi 
adó 18.809.000 20.630.000 20.800.000 18.108.000 15.000.000

Ipar�zési adó 401.807.000 432.703.000 548.257.000 484.729.000 470.000.000 

Gépjárm�adó 108.519.000 127.618.000 135.256.000 130.575.000 125.000.000 

Összesen 702.706.000 766.716.000 896.977.000 809.841.000 788.000.000 
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3. számú melléklet

4. számú melléklet

Tapolca Város Önkormányzatának 
2007-2010. évekre vonatkozó költségvetéseinek f�összegei, 

kiemelve a teljesített fejlesztési, felújítási címeket 
(Ft) 

Év Költségvetési Megvalósult 
Bevétel Kiadás Fejlesztések Felújítások Összesen 

2007. 4.778.143.000 3.528.011.000    513.322.000    67.378.000    580.700.000    
2008. 3.621.471.000 3.069.924.000    298.393.000    43.303.000    341.696.000    
2009. 3.643.261.000 3.343.961.000    318.189.000    99.033.000    417.222.000    
2010.* 3.208.336.000 4.855.535.000    481.806.000    41.412.000    523.218.000    

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

A táblázat adatait 2006-2009. évekre vonatozóan Tapolca Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 7/2007. (IV.16.) Kt.,  6/2008. (IV.07.) Kt.,
7/2009. (IV.27.) Kt., 8/2010. (V.03) Kt. rendeletek tartalmazzák, míg a 2010. évi adatok Tapolca Város 2010.
évi költségvetésérõl és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II.15.) Kt. rendelet
elõirányzatai.

A táblázat adatait 2006-2009. évekre vonatozóan Tapolca Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 7/2007. (IV.16.) Kt.,  6/2008. (IV.07.) Kt.,
7/2009. (IV.27.) Kt., 8/2010. (V.03) Kt. rendeletek tartalmazzák, míg a 2010. évi adatok Tapolca Város 2010.
évi költségvetésérõl és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II.15.) Kt. rendelet
elõirányzatai. 



BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 
TÁJÉKOZTATÓ ADATAI 

 2006-2010. (Ft) 

Oktatási és kulturális célú 
beruházások, felújítások 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év  
Bölcs�de 2.495.000  -  - 9.705.000
Óvodák 4.928.000  - 4.050.000  -
Általános Iskolák 38.742.000 158.793.000 26.000.000
Középiskolák 346.000 609.000 12.766.000 25.012.000
Tamási Áron M�vel�dési Központ 6.257.000 - 559.000 1.000.000
Városi Mozi 11.107.000  - 5.575.000  -
Wass Albert Könyvtár és Múzeum   - 5.163.000  -  -
Csobánc M�vel�dési Ház  -  - 6.688.000  -
ÖSSZESEN:  63.875.000 5.772.000 188.431.000 61.717.000

Egészségügyi és szociális célú 
beruházások 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év  
Dr. Deák Jen� Kórház 
Rendel�intézet és Gyógybarlang Kft. 
fizioterápiás kezel�gép vásárlása - 2.087.000 - -
Orvosi rendel� felújítása - 460.000 247.000 -
Kardiológiai ultrahang berendezés 
vásárlása - - 9.480.000 -
Véd�n�i Tanácsadó helyiség 
kialakítása  712.000 - - -
Mammográfiás berendezés 
beszerzése a tapolcai és sümegi 
kistérség részére - - 20.103.000 -
ÖSSZESEN:  712.000 2.547.000 29.830.000 -

Intézményi felújítások, beruházások  2007. év 2008. év 2009. év 2010. év  
Intézmények által végzett 
beruházások 12.525.000 22.748.000 13.505.000 6.641.000
Intézmények f�téskorszer�sítése  40.000.000
Polgármesteri Hivatal – egyéb gép 
berendezés felszerelés 9.595.000 6.686.000 24.783.000 12.325.000
Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítése, ügyfélhívó 
rendszer - 1.000.000 21.535.000 604.000
Polgármesteri Hivatal felújításai 60.000 11.072.000 1.119.000 7.825.000
Többfunkciós járdatisztító gép 
vásárlása - - 7.509.000 -
ÖSSZESEN:  22.180.000 41.506.000 68.451.000 67.395.000

Lakásépítés, ingatlan vásárlás, telek 
kialakítás   2007. év 2008. év 2009. év 2010. év  
Önkormányzat tulajdonában lév� 
lakóingatlan felújítása, 
ingatlanvásárlás 19.526.000 5.890.000 9.904.000 43.915.000
Önkormányzat tulajdonában lév� 
helységek felújítása, 
ingatlanvásárlás, földterület vásárlás, 
közm�vesítés  12.936.000 768.000 7.076.000 42.747.000
Játszóterek kialakítása, köztéri 
szobor felállítása, területrendezés  1.637.000 14.529.000 13.746.000 10.000.000
ÖSSZESEN:  34.099.000 21.187.000 30.726.000 96.662.000
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4. számú melléklet

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)



BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 
TÁJÉKOZTATÓ ADATAI 

 2006-2010. (Ft) 

Ifjúság és sportcélú felújítások, 
beruházások   2007. év 2008. év 2009. év 2010. év  
Sportlétesítmények felújítása, 
beruházása - 3.504.000 1.536.000 -
ÖSSZESEN:  - 3.504.000 1.536.000 -

Közlekedés, úthálózat fejlesztés, 
felújítás    2007. év 2008. év 2009. év 2010. év  
Tapolca és Tapolca-Diszel városrész 
burkolat- és útfelújításai, kerékpárút 
kiépítése, térburkolás, felújítás 61.667.000 65.366.000 90.158.000 53.341.000
ÖSSZESEN:  61.667.000 65.366.000 90.158.000 53.341.000

Környezetvédelmi és kommunális 
fejlesztések   2007. év 2008. év 2009. év 2010. év  
Szelektív hulladékgy�jt� edényzet 
pótlása  756.000 - - -
Környezetvédelmi felújítások, 
beruházások  396.551.000 190.018.000 4.534.000 180.966.000

ÖSSZESEN:  397.307.000 190.018.000 4.534.000 180.966.000

Egyéb felújítások, beruházások     2007. év 2008. év 2009. év 2010. év  
Egyéb beruházások, felújítások 860.000 11.796.000 3.556.000 63.137.000
ÖSSZESEN:  860.000 11.796.000 3.556.000 63.137.000

MINDÖSSZESEN:  580.700.000 341.696.000 417.222.000 523.218.000
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4. számú melléklet

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)


