
Magyarország tíz éve, 2004. május 1-jén
csatlakozott az Európai Unióhoz.

Az Unió felzárkoztatási politikájának
köszönhetően a 2007 és 2013 közötti költség-
vetési időszakban hazánk 25,7 milliárd euró
közösségi kohézió felhasználására vált jogo-
sulttá. 

Ennek keretében számos projekt megva-
lósítását finanszírozta, illetve támogatta az
Unió. A támogatások konkrét projektek
pályázatain keresztül történtek oly módon,
hogy a költségek egy részét állta az Unió, a
többit más forrásból kellett előállítani.

Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt
években számtalan alkalommal élt az uniós és
a hazai pályázati lehetőségekkel. Ennek érde-
kében létrehozta azt a Tapolcai Városfejlesz-
tési Kft-t, amelynek munkatársai – Parapatics
Tamás ügyvezető vezetésével – a felelős
pályázati figyelő-tevékenység mellett a pro-
jektek bonyolult elkészítési módját, a beruhá-

zások kommunikációját és a támogatási összeggel való elszámolást is koordinálja.
A „Tapolca jövőjéért” kötvény kibocsátásának egyik célja is az volt, hogy a pályáza-

tok benyújtásához szükséges önrészt a város mindenesetben biztosítani tudja.
A sikeres projektek eredményeként az elmúlt évek alatt uniós és hazai forrásból közel

2 és fél milliárd Ft-ból valósult/valósul meg fejlesztés Tapolcán. Kedvező elbírálás esetén
pedig még további, közel egymilliárd forint összegű vagyonnal gyarapodhat a város.

A város és intézményei pályázati sikereihez nagyban hozzájárult Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke is. Az Ő hathatós közre-
működésének, utánajárásának köszönhetően több fejlesztés, beruházás és felújítás történt
meg a településen. Példaként meg kellett említenem azt a 250 millió forintos „karácsonyi
ajándékot” a Kormánytól, amelynek segítségével elindulhat a lakosság által már olyan
nagyon várt strandfejlesztés.

Képes összeállításunkban az uniós és hazai támogatással 2007-2013 között megvaló-
sult beruházásainkat kísérhetik figyelemmel. A legjelentősebbek közé tartoznak a Ringa-
tó Bölcsőde felújítása, csoporttal bővítése, a szennyvízcsatorna kiépítése, a három város-
részt – Diszel-Belváros-Dobó-lakótelep – összekötő kerékpárút megvalósítása, a Város-
háza akadálymentesítése, korszerűsítése, a belterületi utak felújítása. A tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja, a Városi Mozi korszerűsítése, a Keszthelyi út-Május 1. utca
felújítása, a Kazinczy téri, többfunkciós sportpálya és felnőtt játszótér létesítése, a gimná-
zium és a Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves sportpálya építése, a Hősök terén
végzett parkfelújítás, a Wesselényi és Petőfi utcai parkolók minőségi szilárd burkolattal
történő ellátása, a térfigyelő biztonsági kamerarendszer kiépítése.

Természetesen már felkészültünk arra, hogy az Európai Unió új költségvetési ciklusá-
ban is megkeressünk minden olyan pályázati lehetőséget, amelynek segítségével még
komfortosabbá, még élhetőbbé tehetjük közös otthonunkat, Tapolcát.

Tisztelt Tapolcai Polgárok!

Kerékpárút létesült Tapolca és a diszeli városrész között (2007)

Városfejlesztés uniós és hazai támogatással
(2007-2013)
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A Deák Jenő Kórház épületébe költözött a korszerű járóbeteg-szakellátás (2008)

Kiépült a szennyvízcsatorna-rendszert Tapolca-Diszelben is (2007) Korszerűen felszerelt ügyfélszolgálat létesült a Városházán (2009)
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A gimnázium udvarán műfüves pálya épült (2010)

Új bútorzatot kapott a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (2010)

Megvalósult az Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsí-
tése (2010)

A kerékpárút második szakaszának átadása (2010)

Megújult, megszépült a Köztársaság téri Vendégfogadó Park (2010)

Az informatika segítségével megújult a pedagógiai oktatás a Bárdos-isko-
lában (2011)

Korszerű technikával gazdagodott a Városi Mozi (2011)

Korszerűsödött, megszépült a Ringató Bölcsőde (2011)



A rehabilitáció keretében új homlokzatot és magastetőt kapott a Belvárosi
Irodaház (2011)

A tapolcai belváros több, mint egymilliárd forint összköltségű rehabilitá-
ciója jelképes bástyabontással kezdődött a Köztársaság téren (2010)

A belvárosi rehabilitáció része volt a patakparti sétány kiépítése is (2013)

Új homlokzat és új nyílászárók a Wass Albert Könyvtár és Múzeum épüle-
tén (2013)

A Tamási Áron Művelődési Központ felújítása, a színházterem átalakítása
is a belvárosi rehabilitáció része volt (2013)

Megszépült, bővült a Tópresszó (2013)
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Látványterv a megújuló Városi Strandról

Korszerűsödik, energiatakarékos lesz a Hajléktalanok Átmeneti Szállása
(2013)

Elkészült a Dobó-városrészt Tapolcával összekötő kerékpárút (2013)

Megújult a gimnázium épületében lévő vívóterem (2013)

Energiatakarékos LED-es lámpatestek kerülnek be a város közvilágításá-
nak rendszerébe (2013)

Több, mint másfélmilliárd forintból készül a Deák Jenő Kórház új épület-
együttese. A kórház udvarán új mentőállomás létesülÚj arculatot kapott a Hősök tere (2013)

A Régi Postaudvar is a belvárosi rehabilitáció része volt (2013)


