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csapadékvíz-elvezetési feladatok ellátásán túlmenően önként
is vállalt feladatokat az ott élőkért. Felújította és fenntartja a
Stadion utcai általános iskolát, a Dobó téri Szivárvány Óvodát.

A közelmúltban egy internetes közösségi portálon a tapolTérítésmentesen biztosítja a honvédségi és civil társadalmi
cai Dobó-városrész történetével, jelenlegi állapotával
kapcsolatban több olyan hozzászólás is megjelent, amely szervezetek elhelyezését, a helyi autóbuszjárat folyamatos
gyalázkodó, sértő, szubjektív, a történéseket, tényeket fi- üzemeltetésével biztosítja a rendszeres menetrend szerinti
összeköttetést a többi városrésszel, lehetővé teszi a sporttelep
gyelembe nem vevő véleményeket is tartalmaz.
ingyenes használatát, visszaállította – jelentős költség vállaTapolca Város Önkormányzata képviseletében szükséges- lásával – a postai szolgáltatást, megszervezte a városrészi
napot, korszerű, a hatályos szabványoknak megfelelő játszónek tartom a nyilvánosság előtt a következőket elmondani:
teret hozott létre.
Folyamatosan gondoskodik az utak karbantartásáról, megAz önálló tapolcai helyőrség létesítésével, fejlesztésével,
fenntartásával, a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésével össze- történt a Dobó tér teljes aszfaltozása, az élelmiszer áruház előtt
függő költségek – a mindenkori államformától függően – a a közterület térburkolása, a Dobó-szobor elhelyezése, az épüMagyar Királyság, a Magyar Népköztársaság, a Magyar Köz- let mögötti tér aszfaltozása, sebességcsökkentő elemek beépítársaság állami költségvetéseiben kerültek biztosításra vala- tése a Viszló utcában.
Sikeres pályázat révén 2012-ben megvalósul a Dobó-városmennyi magyar adófizető, személy és szervezet befizetéseiből. Ugyanezen forrásból épültek a tapolcai nevelési-oktatási rész bekapcsolása a kerékpárút-hálózatba, biztonságos gyalointézmények, közintézmények, lakótelepek, létesültek a köz- gos és kerékpáros közlekedési feltételekkel, a Tapolca és Taműhálózatok. Ebből következően nem szerencsés az a szó- polca-Diszel városrész közötti kerékpárúttal azonos minőségben, a jelenlegi keskeny gyalogos járda nyomvonalán mintegy
használat, hogy „itt mindent a honvédség csinált”.
100 millió forint beruházási összegben.
A teljesség igénye nélkül kijelenthető, hogy a kötelező felaJelentős fordulat volt a város életében a tapolcai kiképzőközpont bezárása. Bizonyára sokan emlékeznek a történések- datellátás éves költsége mintegy 8 millió forintot tesz ki, míg
re. Juhász Ferenc honvédelmi miniszter a 2005. február 21-i az elmúlt időszakban végzett beruházások, felújítások évente
tapolcai látogatásakor a lakossági fórumon a katonai élet- és változó összegben tízmilliós nagyságrendet tettek ki.
munkakörülmények jelentős javításáról beszélt, míg rövid tíz
Tapolca Város Önkormányzatának tisztségviselői, képvisehét elteltével Braun László altábornagy, a Magyar Honvédség
Vezérkari Főnökének első helyettese 2005. május 11-én a lői nem tesznek különbséget a városrészek között a városbezárás tényét közölte a személyi állománnyal és a város üzemeltetés és fejlesztés feladataiban. Tiszteletben tartják az
vezetőivel. Szeretném leszögezni, hogy Lasztovicza Jenő, vá- állampolgárok szabad véleménynyilvánítását.
2010-ben a Honvédelmi Miniszter részvételével – csekély
lasztott országgyűlési képviselőnk, a város polgármestere, a
jelenlegi és volt képviselői a helyi honvédségi vezetőkkel érdeklődés mellett – lakossági fórumon is elmondhatták véegyüttműködve a rendelkezésre álló szerény lehetőségeket leményüket az itt élők, míg a városrész megválasztott képkihasználva mindent megtettek a további működés érdekében. viselője előre meghirdetett időpontokban fogadóórákat is tart
A „kényelmi”, katonai lobbi erősebb volt, Szentendre köze- a problémák megismerésére.
Tapolca Város Polgármestereként arra kérem a közösségi
lebb van Budapesthez, a honvédelmi érdek, a kiképzési-gyakorlatozási lehetőség, adottság a politikai döntésnél másodla- portálon véleményt nyilvánítókat, hogy valós tényeken alagos szempont volt. Tapolca Város Önkormányzata az általa puló megnyilvánulásokat tegyenek, tartózkodjanak a magukat
adományozott alegység zászlóval búcsúzó alakulattól emléke- is minősítő becsmérlő, ócsárló, egymást gerjesztő véleményektől. Ez különösen elvárható azoktól, akiknek szülei mazetes, megható ünnepségen köszönt el.
gas rangú városi kitüntetést kaptak, valamint képviselőként
A piacgazdasági körülmények között a rendszerváltozást évekig dolgoztak a településrész fejlesztéséért.
követően a városrész az addigi kiemelt kereskedelmi, kulTapolca, 2012. február 17.
turális, szolgáltató szerepkörét fokozatosan elvesztette. A különböző vállalkozások, szervezetek kizárólag a jövedelmező
szolgáltatásokat tartották, tartják fenn.
Császár László
Kivétel ezek közül Tapolca Város Önkormányzata, amely a
polgármester
kötelező városüzemeltetési, út- és zöldfelület-fenntartási,
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tagok megállapodtak a forrás elosztásáról, az önerőkkel együtt
a konzorciumi költségvetés tervezett összege 2.303.111.463,Ft lett.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős
A Tapolcát képviselő Tapolcai Kórház Egészségügyi NonÁllamtitkársága 2011-2012-ben minden térséget érintő
konzultáció-sorozatot kezdeményezett az egészségügyi profit Kft. igen jelentős összegű, 571.950.000,-Ft allokációt
kapott, amelyhez a pályázat keretei között el nem számolható
rendszer átalakításáról.
költségek és tevékenységek fedezetére 63.550.000,-Ft összeCserháti Péter egészségpolitikáért felelős helyettes államtit- get biztosítottunk. A pályázat kapcsán a tüdőgyógyászati és a
kár munkatársaival országjáró körútján az integráció, illetve a kardiológiai rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése valósul
funkcióváltás szempontjából elsősorban érintett fekvőbeteg meg ingatlan-beruházással és műszerfejlesztéssel.
intézményeket kereste fel. A megbeszélések alapját a GyógyAz előzőkben említetteken túlmenően struktúraváltásra a
szerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet (GYEMSZI) által tavaly tavasszal lebonyolított Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) forrásaikérdőíves felmérés, illetve az azt követően lefolytatott ból az előzetes egyeztetés alapján mintegy 700 millió forint
beruházási, felújítási összegre nyújthatunk be projektjavaslaszakértői egyeztetések során kialakult javaslat adta.
A konzultációk minden esetben térségi fórummal zárultak. A tot, míg a hatékony működés elősegítésére a Környezet és
helyettes államtitkár Tapolca, Körmend, Csorna, Győr, Marca- Energia Operatív Program előirányzataiból pályázhatunk
li, Nagyatád, Komló, Pécs, Kazincbarcika, Miskolci Semmelweis mintegy 300 millió forint támogatás elnyerésére. A kórházi
Ignác Egészségügyi Központ, Vásárosnamény, Debrecen, Ka- vezetők és a Polgármesteri Hivatal munkatársai az előkészítő
locsa, Makó, Szeged, Kisbér, Komárom, Budapest képviselői- munkákat folyamatosan végzik.
A struktúraváltás keretei között Tapolcán sürgősségi betegvel egyeztetett.
A megbeszéléseken az államtitkárság munkatársai mellett fogadó hely kiépítésére, nappali kórház létesítésére, a jelenlegi
részt vettek a GYEMSZI, illetve az érintett új Térségi Egész- sebészeti ambulancia minőségi átalakításával az egynapos
ségszervezési Központ (TESZK) vezetői, az adott kórház fenn- sebészet hosszú távú működési feltételei biztosítására kerül
tartója, igazgatója és gazdasági vezetője (menedzsmentje), a sor. A szerkezetváltás következtében a jelenlegi aktív és krófórumokon pedig a térség politikai vezetői, továbbá az Or- nikus ellátás átalakul, az egészségügyi ellátás nemcsak Tapolszágos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), az Országos Egészség- cán feladatfinanszírozással valósul meg.
biztosítási Pénztár (OEP) valamint az Országos MentőszolAz egyeztetések eredményeként a szolgáltatók új fekvőbeteg
gálat térségi vezetői is.
A tárgyalásokon világossá vált, hogy a biztonságos és jó területi ellátási kötelezettségére, illetve kapacitására vonatkozó
minőségű fekvőbeteg-ellátást a jövőben megyei-térségi felosztási javaslatát a GYEMSZI február 15-ig adta át az ágaegyüttműködések formájában lehet megszervezni. Ez a szem- zati vezetésnek, illetve az Országos Tisztiorvosi Hivatalnak. Az
lélet számos helyen már most is jellemző, ahol bizonyos aktív OTH ennek megfelelően legkésőbb március 31-ig elkészíti az
ellátásokat – pl. a diagnosztikai vagy szakember hiányában – ezekre vonatkozó határozatokat és működési engedélyeket. A
a szomszédos kórház segítségével biztosítanak. Az egynapos szolgáltatók április 18-ig nyilatkozhatnak arról, hogy megfelelsebészet, a nappali és a kúraszerű ellátások fontossága is nagy nek-e a szakmai minimum feltételeknek, ezt követően pedig
hangsúlyt kapott, mivel ezeket is a térségi együttműködésben további négy hónap alatt gondoskodhatnak azok biztosításáról.
lehet a legjobban megszervezni. A megbeszéléseken ugyan- Az OEP április 30-ig köti meg az új finanszírozási szerződéakkor a sürgősségi ellátás helyben való megtartásához szük- seket a szolgáltatókkal, illetve alakítja ki az új beutalási rendet.
séges lépésekről is szó esett.
Sajnálatos ugyanakkor, hogy a közösségi portálokon, inforCserháti Péter helyettes államtitkár 2012. január 25-én váro- mális csatornákon nagyon sok olyan információ terjed, hogy
sunkban egyeztetett a kórház struktúra-átalakítása kapcsán. Tapolcán megszűnik az egészségügyi ellátás. Kifejezetten felHangsúlyozta, a legfőbb cél a biztonságos, mindenki számára háborító, hogy ebben „élen járnak” az intézményben dolgozók
elérhető magas szintű betegellátás, a gazdálkodás hatékony- is. Felelős városvezetőként minden intézkedésem, tárgyalásom
ságának növelése, az intézményrendszer fenntarthatósága és a során az vezérel, hogy térségünkben, városunkban a finanszírozhatóság kényszere miatt átalakuló intézmény a legteljesebb
munkahelyek megőrzése.
mértékben szolgálja ki az itt élőket, és úgy gondolom, hogy nyiA folyamatot az Új Széchenyi Terv meglévő és megjelenő latkozatom jelentősen több, mint egy kórházlátogatói vélemény.
pályázatai is segíteni fogják.
Tapolca, 2012. február 17.
A befogadást követően elbírálás alatt van az elmúlt évben
benyújtott „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című,
Császár László
KDOP-5.2.1/C-11 kódszámú konzorcionális pályázatunk. A
polgármester
Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyei konzorciumi
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