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Tisztelt Tapolcai Polgárok!
A felelősséggel élő ember tervezi életét, célokat tűz ki maga elé, és mindent elkövet azért,
hogy ezek megvalósuljanak. A tervezés, a megvalósítás időszakát a visszatekintés, az összegzés, a számvetés zárja, hogy azután újult erővel
lehessen az újabb és újabb feladatok elé menni.
Nincs ez másként a város életében sem. Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestü-lete 1998 óta készít stratégiai programot
az elkövetkező választási időszakra. Ez nem
csak a működéshez, a fejlesztésekhez mutat
irányt, de a következő évek alapjait is lerakja.
A SZÁMADÁS ezeket az időszakokat zárja.
Ebben a kiadványban tájékoztatást adunk a
város polgárainak arról, hogy mit végeztünk,
milyen feladatokat teljesítettünk képviselői
mandátumunk érvényessége alatt.
Elődöm, Tapolca Díszpolgára, Veszprém
megye Tiszteletbeli Polgára, Ács János polgármester úr példát mutató örökségét az időközi polgármester-választást követően 2009.
április 3-án vehettem át, amelynek gondozására, továbbvitelére a 2010. évi helyi önkor-

mányzati választáson ismét bizalmat kaptam.
Váratlanul távozott városvezetőnk településünket átható szellemisége nagyban segítette
munkámat, hálával adózom emlékének.
Önkormányzati munkám megnyilatkozásaiban többször is meggyőződéssel mondtam és
most is vallom, hogy csak együtt érhetünk el
eredményt, csak együtt építhetjük, szépíthetjük
városunkat.
Képviselőtársaimmal együtt településünk
biztonságos működtetése mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a fejlesztésekre, az értékteremtésre, a költségeket csökkentő megoldásokra.
Feladat pedig bőven akadt az elmúlt években
Mindannyiunk számára! Tapolca sokrétű kötelező feladatellátása mellett különösen fontos
volt a fejlesztésekhez külső anyagi források
bevonása az önerő biztosítása mellett. Ez a tevékenységünk sikeres volt.
Az Új Széchenyi Terv uniós és hazai finanszírozású pályázatok támogatásainak és a helyi
adóbevételeink felhasználásával mintegy 3
milliárd forint összegű beruházást tudtunk
megvalósítani városunkban. Ezek a beruházások szinte minden területre kiterjedtek, napi
életünk részévé váltak utcáinkon, tereinken,
intézményeinkben.
Kedves Tapolcaiak!

Ács János posztumusz Veszprém megye Tiszteletbeli Polgára címét özvegye,
Gabriella asszony vette át Lasztovicza
Jenő elnöktől a Megyeházán

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014 évek közötti gazdálkodásának
Stratégiai Programja, iránymutatás a 2014-2017
évek közötti fejlesztésekhez” című dokumentum megalkotásával és elfogadásával kötelezettséget vállalt Tapolca polgárai előtt. Kötelezte magát, hogy felelős döntéseivel, a rendelkezésre álló helyi, központi források és

a pályázati lehetőségek figyelembevételével
arra törekszik, hogy a programjában kitűzött
célokat a lehető legteljesebb mértékben elérje,
a városra váró feladatokat a legjobb tudása
szerint megoldja.
Az önkormányzati képviselők és munkájukat segítő bizottságok külső tagjainak nevét
az 1. számú melléklet tartalmazza.

Különleges és egyedi lehetőségként adatott
meg számomra, hogy elődöm családtagjaival
együtt 2011-ben első alkalommal adhattam át
a Képviselő-testület által alapított „Ács János
Emlékérem” kitüntetést magyarságukat büszkén viselő, arra méltó felvidéki és kárpátaljai
honfitársainknak, Puliszka Évának, a kárpátaljai Aknaszlatina magyar nyelvű óvoda vezetőjének, valamint Keszegh Bélának, a szlovákiai Marcelháza polgármesterének.
A Képviselő-testület a hagyományoknak
megfelelően ebben az időszakban is adományozott kitüntető címeket mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik/amelyek tevékenységükkel, munkájukkal Tapolca hírnevét öregbítették (2. számú melléklet).
A város polgáraitól 4 évre kapott mandátumunk a 2014. október 12-ei helyi önkormányzati választással lejár.
Bízom benne, hogy a SZÁMADÁS igazolja
azon reményünket, hogy az elmúlt négy évben
is sikerült olyan lépéseket tennünk, amelyek a
Város, azaz Mindannyiunk hasznára váltak,
megtartó erőként működtek, őrizték hagyományainkat és megnyitották a jövő kapuit új
lehetőségek elérésére.

Császár László
polgármester
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010-2014
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Számadás

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

(Széchenyi István)

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS
A Stratégiai Programban olyan célkitűzéseket
fogalmaztunk meg, amelyek megszabták az önkormányzati döntések irányát, illetve megfogalmaztuk azokat az elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkedtek céljainkhoz, és igyekeztünk
megteremteni azokat a forrásokat is, amelyekből
ezek megvalósultak.
A program kialakításakor – és az önkormányzati ciklus mindegyik évében – legfontosabb
szempontnak azt tekintettük, hogy biztonságosan
működjön a város, hogy ne csak megtarthassuk,
de lehetőség szerinte gyarapíthassuk is az önkormányzati vagyont, a megkezdett programokat, fejlesztéseket befejezzük, illetve pályázati források támogatásával újakat indíthassunk. Tudatosan
készültünk az Új Széchenyi Terv bevezetésére.
Visszatekintve az elmúlt négy évre, elmondhatjuk, hogy az önkormányzat fegyelmezett
gazdálkodással olyan stabil helyzetet teremtett,
hogy működési hitel felvételére egyik évben
sem volt szükség.
A kedvezményeket is biztosító adópolitikánknak köszönhetően az adóbevételeink növekedtek az elmúlt években. De ez a helyi vállalkozások és a tapolcai polgárok nagy többsége
pontos adómegfizetésének eredménye is.
2012-ben módosult az önkormányzatok, így
a tapolcai önkormányzat költségvetésének
szerkezete. Ez nemcsak a feladatellátás változásából, de a jelentős kormányzati szerepvállalásból is adódott.
Magyarország Kormánya Tapolca Város
adósságállományának 100 %-át, mintegy 1 milliárd 772 millió forintot vállalt át Lasztovicza

Jenő országgyűlési képviselő hathatós támogatásával. Az adósságállomány 65 %-ának elengedése 2013-ban, a fennmaradó 35 %-é pedig
2014-ben történt meg. Tapolca esetében ez azt
jelenti, hogy mintegy évi 100 millió forint adósságszolgálattal kevesebbet kell fizetnünk az elkövetkezendő 10-15 évben. Ez óriási könnyebbséget jelent a városnak. Az így felszabaduló
forrásokat más fejlesztési célokra tudjuk felhasználni. Ezzel tettekben is megvalósulhatott
az általam már 2010-ben elmondott mottó:
„Előttünk a város, mögöttünk a Kormány.”
A nagy állami elosztórendszerek átalakításából eredő változások városunkat is érintették.
A járó- és fekvőbeteg ellátás hatékonysága, a
működés finanszírozhatósága érdekében az

A FIDESZ-KDNP frakció 2014. szeptember 10-e és 12-e között Tapolcán tartotta ülését. Orbán Viktor miniszterelnököt Császár László polgármester a
város nevében köszöntötte

Számadás

Országgyűlés az önkormányzati intézmények
és az azokat üzemeltető gazdasági társaságok
államosításáról döntött, ideértve az ingó és ingatlan vagyon átadását, de a terhek átvállalását
is. A Deák Jenő Kórház átadásának-átvételének
folyamata rendben lezajlott Tapolca Város Önkormányzata és az állam között.
A közoktatásban is igen jelentős, Tapolcát is
érintő változások történtek. Az óvodai nevelés
kivételével az állam gondoskodik a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról a tapolcai általános és
középiskolákban, kivéve a Széchenyi István
Szakképző Iskolát. Ugyanakkor az intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetése
a mi feladatunk. Tapolca Város Önkormányzata
továbbra is szívén viseli a kórház és a közoktatási intézmények ügyét. Az adott intézmények
támogatását az elmúlt években is a kiemelt feladatának tekintette.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
tankerületi irodájának létesítése körzetközponti
szerepünket erősíti. Gyulakeszi és Raposka községek csatlakozásával a Tapolcai Polgármesteri
Hivatal átalakult. Közös Önkormányzati Hivatal
jött létre, amely a működését elismert módon,
megújított minőségbiztosítással végzi.
Önkormányzatunk az elmúlt ciklusban is
ügyelt arra, hogy a kötelezően ellátandó feladatok mellett önként vállaltakat is megoldjon.
A lakosság szükségleteinek legcélszerűbb, legmagasabb színvonalon történő kielégítésére
törekedtünk az elmúlt négy évben is. Az igazgatási, intézményi, városüzemeltetési szolgáltatások minőségének színvonalát a lehetőségekhez mérten folyamatosan emeltük.
Az önkormányzati döntéshozatal során kiemelt szempontként kezeltük, hogy az itt élők
otthonérzetét erősítsük, a város közbiztonságát
növeljük, illetve, hogy a helyi gazdaság élénkítését a rendelkezésre álló eszközeink segítségével maximálisan támogassuk.
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RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS
VÁROSRENDEZÉS
2010. szeptember 9-e nevezetes dátum Tapolca városfejlesztésének életében. Azon a napon írtuk alá ünnepélyes keretek között azt a
Támogatási Szerződést, amellyel új szakasz
kezdődött Tapolca életében. A több, mint egymilliárd forint összköltségű, „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű
projekt indításával megkezdődött a város legújabbkori történelmének legnagyobb vállalkozása, a belváros értékmegőrzése és új értékek teremtése. A 2010 ősze és 2013 tavasza
közötti időszak az építésekkel, felújításokkal,
korszerűsítésekkel telt el. 2013 augusztusában
jött el az a – bátran mondhatom – várostörténelmi pillanat, amikor befejeződött az értékmegőrző rehabilitáció, és a város polgárainak
átadhattuk a megszépült, megújult belvárost.
Az uniós támogatással megvalósult beruházással egy olyan új belvárosi kép alakult ki,
amely évtizedekre, sőt, évszázadokra is meghatározza a mi kis városunk központjának arculatát.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum a felújítás során magastetőt is kapott

A Tamási Áron Művelődési Központnak nemcsak a külső homlokzata újult
meg, de a színházterme is

Új külsőt kapott a Belvárosi Irodaház
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A projekt megvalósításával új arculatot kapott
a Tamási Áron Művelődési Központ, de nemcsak kívül szépült meg, hanem korszerűsödött
a fény- és hangtechnika, a nézőtér és a színpad is.
Új ruhába „öltözött” a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum, valamint a Belvárosi Irodaház épülete. A belváros belső udvarainak, kis sikátorainak felújítása új hangulatot adott ezeknek a
tereknek. Tóparti sétány készült pihenőkkel.
Konzorciumi partnereinkkel közösen újítottuk
fel azokat a színtereket, amelyeknél a városnak
és a vállalkozásoknak kapcsolódási pontjaik
vannak. Az, hogy a Tópresszó megszépült, az
MZ/X Kft-nek köszönhető, a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum földszintjén lévő Balaton
Elektronika Kft. pedig ennek az épületnek a
felújításához járult hozzá. Azt, hogy jó irányt
tűztünk ki azzal, hogy az elődeinktől örökségként kapott városképet megújítva, az értékeinkre féltőn vigyázva rehabilitáltuk, mi sem

Megszépült a Zeneiskola udvara

Számadás

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

(Széchenyi István)

RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS
VÁROSRENDEZÉS

A Tópresszó megváltozott, megszépült külsővel várja vendégeit

A Dobó Városrészt a Tapolcával öszszekötő kerékpárút ünnepélyes átadása 2012-ben volt

bizonyítja jobban, mint az, hogy Tapolca polgárai és az idelátogató turisták óriási számban
jelennek meg ezeken a megújult, megszépült
közösségi színtereken megrendezett fesztiválokon, programokon.
Nagyon fontos állomásához érkezett el a
város akkor, amikor úgy döntött, hogy a három városrészt – Dobó Városrész, Tapolca
központ, Diszeli Városrész – olyan úttal is
összekapcsolja, amelyen a lakosság nemcsak
kerékpárral, de gyalogosan is biztonsággal
közlekedhet. A kerékpáros útszakasz kiépítésének utolsó üteme a Dobó Városrésszel
összekötő útnak a megvalósítása volt.
A kerékpárút-építés Tapolca egyik sikertörténetének is nevezhető. Számtalan rendezvényünk „főszereplője” a kerékpár. Méltán érdemeltük ki már több alkalommal a
Kerékpárosbarát település címet.

Panorámafotó a felújított Köztársaság térről

Megszépült, átalakult a Hősök tere

Számadás
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VÁROSFEJLESZTÉS, MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA, LÉTESÍTÉSE
A volt laktanya területének ipari, gazdasági
célú hasznosítását a Rendezési Tervünk módosítása, illetve a különböző kedvezmények
biztosítása is lehetővé tette. Egyre több vállalkozás települ oda, így a munkahelyek megőrzésével, az újak megteremtésével új lendületet
kap a város.

A 2011-es Vállalkozói Fórumon a résztvevők az Új Széchenyi Terv nyújtotta lehetőségekről kaptak tájékoztatást
kozói Fórumnak, amely az Új Széchenyi Terv
nyújtotta lehetőségekről szólt. Tapolca fejlesztési lehetőségeiről is tartottunk gazdasági fórumokat, hogy azokon keresztül is megismerkedhessenek a városban rejlő befektetési
lehetőségekkel az érdeklődő vállalkozók.
A Tapolcai Városfejlesztési Kft. közreműködésével számtalan uniós és hazai pályázaton
vettünk részt sikeresen az elmúlt négy évben
és több, mint kétmilliárd forintot nyertünk a
városfejlesztéshez. Ha ehhez hozzátesszük a
Tapolca jövőjéért kibocsátott kötvényen keresztül is biztosított saját erőt, akkor ennek a
fejlesztésnek a nagyságrendje eléri a 3 milliárd
forintot.
Az önkormányzati üzletek bérleti díjait már
évek óta nem emeltük, ezzel támogatjuk a vállalkozókat, illetve ösztönözzük a városban vállalkozást indítani akarókat.
Gerald Trümper, a Rhodius Magyarország Kft. igazgatója Császár Lászlótól vette át a „Tapolca Városért” kitüntetést 2012-ben
Tapolca Város Önkormányzata a 2011-2014.
évek közötti Stratégiai Programjában meghatározta azokat a célkitűzéseket és kijelölte azokat a feladatait, amelyek a település további
városiasodását segítik elő és lehetőséget teremtenek a népesség megtartására, valamint a
munkahelyek megőrzésére és újak létesítésére.
Ennek érdekében azt is célul tűztük ki, hogy a
városban már működő vállalkozásokkal még
szorosabb partneri kapcsolatot építünk ki, illetve az új, Tapolcára települni szándékozó
vállalkozásokat a rendelkezésünkre álló eszközökkel támogatni, segíteni fogjuk.
Szervező partnerei voltunk annak a Vállal-
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Lassan benépesül a volt laktanya területe

A BHA Kft. fémszerkezetgyártó csarnokot létesít Tapolcán. Képünkön (balról
jobbra): Bíró Tibor tulajdonos, Császár
László polgármester és Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő
Örömünkre szolgál, hogy nemcsak a temetői
kápolna építésében segítettünk, de partnerei lehetünk a Veszprém Megyei Római Katolikus Érsekségnek abban a nagyívű fejlesztésben, amelyet
a tapolcai római katolikus plébánián tervez.

Tapolca Város Napján Emléklapot vettek át azok a vállalkozók, akik a volt laktanya területén gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő tevékenységbe kezdtek

Számadás

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

(Széchenyi István)

VÁROSFEJLESZTÉS, MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA, LÉTESÍTÉSE

Az összefogás erejével készült el a
Szent Margit-kápolna 2011-ben

A Tapolcai Strand alapkövét Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő és
Császár László polgármester tette le

Császár László polgármester, dr. Márfy
Gyula veszprémi érsek és Szakács
Péter, Tapolca plébánosa írta alá a fejlesztésről szóló megállapodást

Tapolca Város Napján Emléklappal mondtunk köszönetet azoknak a vállalkozóknak,
akik – a város különböző pontjain, köztük a
volt honvédségi ingatlanon – új telephelyet
nyitottak, új vállalkozást indítottak az elmúlt
négy évben; ezzel Tapolca gazdasági életének
és azon keresztül jövőjének alakításában is
részt vesznek.
A városfejlesztés egyik sarkalatos pontja,
hogy számbavesszük településünk természeti
és épített értékeit, illetve újakat hozunk létre.
Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a „Tapolca az
Értékgazdag Település” cím elnyerése után még
nagyobb felelősséggel vigyázzunk értékeinkre.

Az épülő strand látványterve

Számadás

Ennek érdekében hoztuk létre a Tapolcai Települési Értéktárat is.
A termálvízre épített Városi Strand 250 milliós állami támogatással és 100 milliós önrészszel fog megújulni 2015 nyarára az itt élők és
az idelátogatók örömére. A közeljövőben tanuszoda is létesül a strand területén.
Tapolca stratégiai célja között szerepel a település egyes részeinek gyógyhellyé minősítése.
Előkészítése 2011-ben kezdődött meg, a feltételek teljesítését követően hamarosan a cím birtokosai lehetünk. Ez remélhetőleg újabb pályázati
lehetőségeket fog generálni, és Tapolca egészségturizmusa továbbfejlődhet. (A gyógyhely tervezett határának térképe az 5. melléklet.)

Gyógyhellyé minősítésre vár a csodálatos Tópart is

2014. szeptember
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VÁROSÜZEMELTETÉS
Annak érdekében, hogy Tapolca még élhetőbb, még komfortosabb legyen, sokat tettünk
az elmúlt önkormányzati ciklusban.
A Dobó Városrészen és Tapolca-Diszelben
élők joggal sérelmezték, hogy az ott működő
kispostákat bezárták. Az Önkormányzat hozzáállásának és hathatós közreműködésének köszönhetően 2011 májusától újra működnek.
Nemcsak az üzemeltetés költségét vállaltuk
fel, de sor került a felújításra is.

Korszerű, LED-es közvilágítást kapott a város
A Diszeli Városrész kispostájának ünnepélyes megnyitásán Török Gyuláné,
a tapolcai posta vezetője és Sólyom
Károly alpolgármester
A város lakói, vállalkozói és önkormányzatunk sokat tettek az energiatakarékosságért.
Közös tevékenységünket többször ismerték el,
Tapolca a Napkorona Bajnokság első, illetve
második helyezettje is lett már. Pályázati forrás
segítségével korszerűsítettük a város közvilágítását. Újabb térfigyelő kamerákat helyeztünk
el a település kiemelt pontjain.
A közbiztonság javítását segítve informatikai
berendezésekkel támogattuk a tapolcai Rendőrkapitányság munkáját. A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület az Önkormányzat segítségével irodahelyiséget, technikai eszközöket és egységes ruházatot kapott.

A tapolcai önkéntes tűzoltók áldozatos munkáját évente több millió forinttal
támogatja az Önkormányzat

Napkollektoros, energiatakarékos megoldás a Juhász Gyula utca társasházaiban
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Császár László polgármester a Napkorona Bajnokság első helyezettjének járó oklevéllel

Számadás
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VÁROSÜZEMELTETÉS

A Wesselényi utcai parkoló átadásán
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő és Császár László polgármester

Képünkön a felújított Nagyköz utcai parkoló
Az Önkormányzat által támogatott Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2013-ban megérdemelten nyerte el Az év állatmenhelye címet.
Hozzájárultunk a Barackos Lakópark gázvezetékének létesítéséhez. Ígéretünkhöz híven
a közelmúltban megkezdtük a városrész közvilágításának kiépítését, és szeretnénk ezt tovább is folytatni.
Sokat tettünk és teszünk azért, hogy minél
esztétikusabb városkép fogadja az itt élőket és
az idelátogatókat. Megújultak a köztereink,
parkjaink, parkolóink. Törekvéseinket többször
díjazták országos, illetve megyei elismeréssel.

2013-ban korszerűsödött a Keszthelyi
és a Május 1. utca kereszteződése

Ulrike Vollner átveszi Az év állatmenhelye elismerő oklevelet

A Déli Városkapunál ingyenes parkoló létesült

A virágos, esztétikus környezetért Tapolca Arany Rózsa Díjat kapott

Számadás

2014-ben is első helyezést ért el Tapolca a Tiszta, Virágos Veszprém Megyéért
meghirdetett versenyben
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

(Széchenyi István)

KÖZOKTATÁS, KULTÚRA, SZABADIDŐ, SPORT
Ahhoz, hogy egy település élhető és szerethető legyen, hogy a jelenében a jövőjére is
gondoljon, elengedhetetlenül szükség van arra,
hogy az itt élő gyerekek ellátásáról, oktatásáról
és neveléséről maximálisan gondoskodjon.
Meggyőződésem, hogy a mi városunk országosan is élen jár ezeknek a feladatoknak a
megoldásában. Oktatási intézményeink felújítása, a tanításhoz, neveléshez szükséges feltételek biztosítása mind-mind kiemelt feladatunk.

Fodorné Csöglei Erika intézményvezető a Tapolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat új épületében

A Tapolcán 40 éve működő Nevelési Tanácsadó közel 20 milliós beruházást követően
költözhetett új helyére, az Ady Endre utcába.
A megyétől a városhoz visszakerült intézmény
neve is megváltozott: Tapolcai Egységes Pedagógus Szakszolgálat lett.
Tanpályát építettünk a Kazinczy-iskola udvarán és a Juhász Gyula utcában annak érdekében, hogy a tapolcai gyerekek már az óvodás, illetve iskolás koruktól tanulhassák a
helyes közlekedés szabályait.
Felújítottuk a sportpályát a Kazinczy téren, műfüves pályát adtunk át a Bárdos-iskolában. Ezzel
is segítjük az egészséges életmódra nevelést.

Bognár Ferenc igazgató és kolléganői a Szász Márton-iskola új telephelyén
A kórház területén lévő, használaton kívüli
épület átalakításával – több milliós beruházással – költöztettük át a Szász Márton-iskola két
középsúlyos értelmi fogyatékos és egy autista
csoportját a Ringató Bölcsőde épületéből. A
kialakított tantermek sokkal tágasabbak, komfortosabbak, de a szép környezet is segítheti a
gyerekeket a tanulásban.

Mini Kresz-pálya a keleti városrészben

Nevet kaptak a játszóterek

Jubileumi hangversenyt tartott a Tapolcai Kamarakórus
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Műfüves pályaavató a Bárdos-iskolában
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KÖZOKTATÁS, KULTÚRA, SZABADIDŐ, SPORT
Az óvodák fejlesztése is a kiemelt, fontos
feladatainkhoz tartozik. Ennek érdekében nyújtottunk be pályázatokat az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez. Az így elnyert, mintegy
35 millió, 100 %-os intenzitású projekten keresztül a tartalmi fejlesztéseken túl eszközvásárlásra, az óvodai környezet szebbé tételére
is lehetőség nyílt.

Az informatikának nagy szerepe van a pedagógiai munkában
A Széchenyi István Szakképző Iskola
tanulói országos első helyezést értek el

A felújított tapolcai vívóteremben az első asszók bírói szerepét a tapolcai világés Európa-bajnokok látták el
2011-ben a pedagógiai megújulást segítő
pályázatunkkal, az akkor még fenntartásunkban lévő iskolákban korszerűsödött a számítógéppark. Segítségével az „intelligens iskola”
program megvalósításán belül a tanulók informatikai készségei is fejlődnek.
Az olimpikonokat, világ- és Európa-bajnokokat adó SzL-Bau Balaton Vívóklub utánpótlás nevelését szem előtt tartva újítottuk fel
a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
épületében lévő vívótermet.
Az általános iskolákban a pedagógiai megújulást 2013 és 2015 évek között, az Új Széchenyi
Terv keretén belül megvalósuló, 100 %-ban támogatott, több, mint 200 milliós pályázat segíti.

Számadás

Nagy sikere van a Kazinczy téri sportpályának

Az óvodai fejlesztés során a gyerekek új játékokat is kaptak
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KÖZOKTATÁS, KULTÚRA, SZABADIDŐ, SPORT
Az oktatás, nevelés, a sport mellett a kultúra
területe is az a színtér, amelyre büszkék lehetünk. Maximálisan támogatjuk azokat a művészeti csoportokat, egyéneket, amelyek/akik
nemcsak itthon szereznek elismerést maguknak a tehetségükkel, de hírünket az országhatáron túl is viszik.
A szabadidő hasznos eltöltésére számtalan,
az Önkormányzat által maximálisan támogatott
programon keresztül nyílik lehetősége a tapolcaiaknak.
Ünnepeink, kiemelt városi rendezvényeink
az elmúlt négy évben is méltó keretet adtak a
mindennapjainknak.

Tovább korszerűsödött a Városi
Mozi

Hadi Kulturális Fesztivál
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Sportgála 2011

Rajzpályázat a biztonságos közlekedésért

Egyre népszerűbb a kerékpáros
közlekedés

Dobó Városrész Napja

Számadás
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KÖZOKTATÁS, KULTÚRA, SZABADIDŐ, SPORT

Mindenki karácsonyfája a Fő téren

A Szent Margit-kápolna harangjának szentelése a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Templomban

Megemlékezés a Trianon Emlékműnél

Két tapolcai is van a világbajnok párbajtőrözők között

Újra benépesült a diszeli futballpálya

Emlékező ünnepi műsor az 1956-os
forradalomra és szabadságharcra

Számadás

Állampolgári eskütétel a Templomdombon
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VENDÉGLÁTÁS, TURIZMUS
Tapolca, a nyitott, vendégszerető város sokat
tett és tesz azért, hogy az év minden szakában
gazdag és színes programokat kínáljon az itt
élőknek és az idelátogatóknak.
Valamikor az volt a kitűzött célunk, hogy jó
marketing-tevékenységgel, újabb és újabb turisztikai attrakciókkal az idegenforgalmi szezont meghosszabbítsuk. Ma már bátran állíthatom, hogy egész évben „szezon van”
Tapolcán. Szilvesztertől karácsonyig, tavasztól
télig nyitott kapukkal és sok-sok rendezvénynyel várjuk az idelátogatókat.

Gyepűtiprás Tapolca-Diszelben

Kerékpárkölcsönzés a Tourinform Irodában

Főszezon a Köztársaság téren

Tapolcai Tavasz a Tóparton
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A Márton-napi bormustrán borlovagokat avattak

Kezdődik a „Téltemető”

Számadás
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VENDÉGLÁTÁS, TURIZMUS
Azoknak is számtalan lehetőséget kínálunk,
akik gyalog, kerékpáron, vagy lóháton kívánják felfedezni ezt a csodálatos vidéket.
A borturizmus fejlődésével, a borutak kiépítésén keresztül nemcsak a gyönyörű vidékkel ismerkedhetnek meg vendégeink, de a környék nagyszerű boraival is.
A gyógyturizmus fejlődésében fontos szerepet
fog játszani az Európában szinte egyedülálló
adottságokkal rendelkező Kórházbarlang.
A Bakony-Balaton Geopark nyugati kapujában lévő Tavasbarlang Látogatóközpont hamarosan elkészül, és ez a város idegenforgalmának további növekedését eredményezi.
Azoknak, akik még csak ismerkednek városunkkal, sokat segítenek az évről-évre megújuló, Tapolcát és a környékét bemutató kiadványaink. A Tourinform Iroda nemcsak helyben kínálja ezeket – és ezeken keresztül a város
látnivalóit –, de a különböző turisztikai vásárokon és kiállításokon is népszerűsíti Tapolcát
és környékét.
A szilveszteri Malomtóúszás mára már nemzetközi hírűvé vált

Sok turistát vonz a Tóparti Pisztráng
és Borfesztivál

A Tourinform Iroda egy turisztikai kiállításon

Diszeli szüreti felvonulás

Szentivánéj a Csobáncon

Korszerű világítást kapott a Tavasbarlang

Számadás

A Tapolcai Ünnepi Napok kezdete „madártávlatból”
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EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER
EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE,
MŰKÖDTETÉSE
Fontos és kiemelt feladatként kezeltük Tapolca és a kistérség lakossága egészségügyi
helyzetének javítását.
Tapolca Város Önkormányzata a Szociális
és Egészségügyi Alapellátási Intézetén keresztül az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszerétől közel 120 millió forint összeget nyert az „Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért”
elnevezésű pályázatával. Ennek a támogatásnak
a segítségével készült el a kistérség Egészségfejlesztési Terve. A program sikeres megvalósítása érdekében jött létre a kórház területén
lévő Központi Háziorvosi Ügyelet épületében
működő Egészségfejlesztési Iroda.
A tüdő- és kardiológiai rehabilitációs fejlesztés alapkőletétele

Látványterv a megújuló Deák Jenő Kórházról
A város és térsége egészségügyi ellátása biz- szolgáltatások fejlesztéséhez az Önkormányzat
tosítását szem előtt tartva folyamatosan segítettük több, mint 77 millió forinttal járult hozzá.
Egy másik, több, mint 1,2 milliárdos nyertes
és segítjük a volt önkormányzati, de ma már állami tulajdonú Deák Jenő Kórház fejlesztését. pályázattal megvalósul a kórházi épületek enerA mintegy 700 milliós pályázati támogatással giahatékony felújítása és mentőállomás is létesül
megvalósuló tüdő- és kardiológiai rehabilitációs a kórház területén.
Megújult a központi háziorvosi ügyelet épülete és rendelője

Tapolca Város Önkormányzata laptopot és projektort adományozott a
Mentőállomásnak
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Veszprém megyében elsőként kapott a város világszínvonalú mentőautót
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EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER

A szépen felújított bölcsőde és kis lakói az átadó ünnepségen részt vevő felnőttekkel

A légúti betegségek megelőzésére sószobát is alakítottak ki a bölcsődében

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS
A Ringató Bölcsőde korszerűsítése, akadálymentesítése a Közép-dunántúli Operatív
Program keretén belül elnyert közel 80 milliós
támogatásból és a Tapolca Város Önkormányzata által biztosított, mintegy 25 milliós önrészből valósult meg. A beruházással a kapacitás növelésére nyílt lehetőség, ezzel is tudtuk
segíteni az édesanyák munkába állását.
Tapolca Városa figyelmet fordít az idősgondozásra és támogatja a városban működő, idősek otthonait is.
Megérdemelten nyerte el városunk a „Befogadó település” címet, amelyet a Fogyatékos
Emberek Szervezetének Tanácsa ítélt oda. Az
országban elsőként biztosított Tapolca Város
Önkormányzata egy lakást a Kulcsprogram
keretein belül három olyan értelmi fogyatékos
fiatalnak, aki az önálló életre kívánt berendezkedni.

Császár László polgármester adta át
a kulcsokat a három fiatalnak

Számadás

A Megbecsülés Idősek Otthona évente szervez Hozzátartozók és Lakók Találkozót

A „Befogadó település” cím átvétele után

2014. szeptember
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EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER

Képünkön Sólyom Károly alpolgármester és a 90 éves dr. Kaszás Sándor

A Pannon Reprodukciós Intézet babatalálkozója

Nagyszülők és unokák találkozója a taDefibrillátor ünnepélyes átadásán a Tamási Áron Művelődési Központban
polca-diszeli Csobánc Kultúrotthonban
Szép hagyomány, hogy a választókerületek
önkormányzati képviselői a 90 éves tapolcai
polgárok otthonába látogatnak és a virágcsokor
mellé az ünnepeltnek átadják Orbán Viktor
miniszterelnök köszöntő levelét is.
Tapolca két nagyforgalmú intézménye –
Tamási Áron Művelődési Központ és Csermák József Rendezvénycsarnok – közel egymillió forint értékben 1-1 defibrillátort kapott.
Ezek segítségével – a szükséges oktatásban
részt vett – akár életet is menthetnek az intézmények dolgozói.
A tapolcai védőnők kedves hagyományt teremtettek már évekkel ezelőtt azzal, hogy ismerkedésre alkalmat adó találkozóra hívják
azokat a kismamákat, akik legalább a gyermek
1 éves koráig szoptatnak. A vidám hangulatú,
az Anyatejes Világnap alkalmából rendezett
program nemcsak játékra és tapasztalatcserére
ad lehetőséget, de a védőnők hasznos tanácsokkal is ellátják a kismamákat. A rendezvény
meghatóan szép záró pillanata, hogy oklevéllel
és virággal köszöntik az édesanyákat.
Édesanyák és gyerekeik az Anyatejes Világnap alkalmával rendezett találkozón
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EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZER
Az Önkormányzat önként vállalt feladatai
közé tartozik a Hajléktalan Átmeneti Szálló
működtetése a városban. Kiemelt figyelmet
fordítunk a perifériára szorult, otthonukat elvesztő emberekre. A szállót a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet üzemelteti.
A felelősségvállalás vezetett bennünket akkor
is, amikor pályázatot nyújtottunk be az átmeneti szálló korszerűsítésére. A sikeres, 100 %-os
támogatottságú, közel 120 milliós összköltségű
projekt megvalósítása során nemcsak az életkörülmények javítására nyílt lehetőség, de a

befogadó létszám 30-ról 36-ra történő növelésére is.
Fontos szempont volt a korszerűsítés során
az intézmény energiatakarékos működtetése
és az akadálymentesítés biztosítása. A felújítás
során sor került a tető- és épületszigetelésre, a
nyílászárók cseréjére, valamint az udvar előírásoknak megfelelő átalakítására.
A projekt megvalósulásával megújult intézményben – megfelelő szakmai keretek között
– fogadni tudják a város fiatal, segíteni akaró
önkénteseit is.

Az átadóünnepségen beszédet mondott Szaller Péter, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület - Befogadás Háza intézményvezetője

A megújult Hajléktalan Átmeneti Szálló

Közösségi tér a szállóban

ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Tapolcai Polgárok!
A SZÁMADÁS a 2014. október 12-ei helyi
önkormányzati választással befejeződő, 2010
őszétől folytatott önkormányzati tevékenység
összegzése.
Meggyőződéssel állíthatom, hogy Tapolca
az elmúlt 4 évben a hagyomány- és értékőrzés
mellett bővelkedett olyan fejlesztésekben, beruházásokban, amelyek a jövőt is szolgálják.
Képviselőtársaim nevében is kijelenthetem,
hogy a közös munkában örömet találtunk, az
önkormányzati munkánk alapját képező „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014 évek
közötti gazdálkodásának stratégiai programja,
iránymutatás a 2014-2017 évek közötti fejlesztésekhez” című dokumentumot együtt fogadtuk el. Megvalósításán együtt dolgoztunk,
az önkormányzati ciklus elteltével szép eredményeket tudtunk elérni a folyamatosan ne-

Számadás

hezedő gazdálkodási környezet ellenére.
Az összegzés nem lehet teljes körű, de a
fejlesztéseket és történéséket bemutató szép
képek talán segítenek felidézni mindazt, amit
eskünkhöz híven döntéseinkkel elősegítettünk.
Munkánk során a közjót szolgáltuk, személyes
érdekek nem befolyásolták tevékenységünket,
egy irány, a település érdekeit szolgáló tapolcai
várospolitika vezérelte tetteinket.
Büszkék lehetünk majd arra, hogy a most
leköszönő Képviselő-testület tagjai voltunk.
Bízunk abban, hogy ebben az időszakban
olyan események történtek, amelyek nemcsak
az itt élők településünkhöz kötődését erősítették, a lakókörnyezet arculatát alakították, de a
jövő nemzedékének is megteremtették az alapot arra, hogy jobb és szebb körülmények között élhessék ünnepnapjaikat és hétköznapjaikat, azaz életüket.

Fő célnak tekintettük, hogy vonzó befektetési, fejlesztési, vendégváró környezet megteremtésével Tapolca jelentősen fejlődő kisrégiós
központ legyen és a település, a városlakók, a
térség és az idelátogatók minél teljesebb kiszolgálása érdekében működjön.
Kedves Tapolcaiak!
Képviselőtársaim és a magam nevében köszönöm Önöknek, hogy segítették, bátorították
munkánkat, és építő véleményükkel közös
ügyünk, Tapolca fejlődése mellé álltak.
Tapolca, 2014. szeptember 30.

Császár László
polgármester

2014. szeptember
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Tavasszal virágdíszbe öltöznek a város utcái

Téli varázs a Malomtó partján

Kalapácsvető olimpiai bajnokunk nevét vette fel a rendezvénycsarnok

Megszépült, megújult az APEH-udvar
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Fénykereszt a Déli Városkapuban

Alattunk a csodálatos világ: Titkok tava a Berger Károly-barlangban

A Számadás fotóit készítették: Belényesi Csaba, Dancs István, Havasi Gábor, Horváth Sándor,
Minorics Tamás, N. Horváth Erzsébet, Parapatics Tamás, Sajcz Gábor

Számadás

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

(Széchenyi István)

1. számú melléklet

Tapolca Város Önkormányzata
2010-2014.

A KépviselĞ-testület tagjai:
Polgármester:

Császár László

Alpolgármesterek:

Horváthné Németh Edit (2010-2013)
Sági István (2013-2014)
Sólyom Károly

KépviselĞk:

Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Szalkai Zsolt (2010-2012)
Vajda Attila (2012-2014)

Tapolca Város Önkormányzata KépviselĞ-testületének állandó
bizottságai és tagjai:

Ügyrendi Bizottság
Elnöke:

Bakos György

Tagjai:

Horváthné Szalay Gyöngyi
Szalkai Zsolt (2010-2012)
Vajda Attila (2012-2014)
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&VDOiG-(JpV]VpJJ\L2NWDWiVL0ĬYHOĞGpVLpV6SRUW%L]RWWViJ
(OQ|NH

0DUWRQ-y]VHI

Tagjai:

%DOi]VQp.LVVeYD
%RJQiU)HUHQF
'U+XEHUWK-iQRV
+RUYiWKQp1pPHWK(GLW 13-2014)
HRUYiWKQp6RPRJ\L,OGLNy
+RUYiWKQp6]DOD\*\|QJ\L
Kapy Izabella
6iJL,VWYiQ (2010-2013)
Rig Lajos

3pQ]J\LpV7HOHSOpVIHMOHV]WpVL%L]RWWViJ
(OQ|NH

.RSSiQ\L)HUHQF

Tagjai:

%DNRV*\|UJ\
%RJQiU)HUHQF
'REy=ROWiQ
*HOHQFVpU /iV]Oy
/pYDL-y]VHI
9|U|V%pOD

1HP]HWLVpJL |QNRUPiQ\]DWRN7DSROFiQ
7DSROFD9iURV5RPD1HP]HWLVpJL gQNRUPiQ\]DWD
Tagjai:

%DUWKD-y]VHIQpHOQ|N
8QJDL7tPHD HOQ|NKHO\HWWHV
%DUWKD-y]VHINpSYLVHOĞ
7yWK,VWYiQNpSYLVHOĞ(2010-2012)

7DSROFD9iURV1pPHW1HP]HWLVpJLgQNRUPiQ\]DWD
Tagjai:
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0ROQiU$WWLODHOQ|N
3HP,PHHOQ|NKHO\HWWHV
+ROF]EDXHU/iV]OyNpSYLVHOĞ
MolQiUQp5HVFK0\UWLOONpSYLVHOĞ
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7DSROFD9iURVgQNRUPiQ\]DWD.pSYLVHOĞ-WHVWOHWH
iOWDODGRPiQ\R]RWWNLWQWHWĞFtPHN
2010-2014.

7DSROFD9iURV'tV]SROJiUDFtP
7|U|N$WWLOiQp
3pQL%pOD

NDUYH]HWĞQ\XJDOPD]RWW
iOWDOiQRVLVNRODLWDQiU
-iUGiQ\L3iO=HQeiskola,
$ODSIRN~0ĬYpV]HWRNWDWiVL
,QWp]PpQ\LJD]JDWyMD

PiUFLXV
PiUFLXV

7DSROFD9iURV7LV]WHOHWEHOL3ROJiUDNLWQWHWpV
'U1pPHWK/DMRV

VHEpV]DGMXQNWXV

PiUFLXV

7DSROFD9iURVpUWNLWQWHWpV
6]DEy(PĞNH
Dr. 0iMHU-iQRV

UHIRUPiWXVOHONpV]
2011. PiUFLXV
V]ĞOpV]-ERUiV]
PiUFLXV
5KRGLXV0DJ\DURUV]iJ.IW
*HUDOG7UPSHU
PiUFLXV
J\YH]HWĞLJD]JDWyMD
7DSROFDL.yUKi](JpV]VpJJ\L
'U)OyULiQ&VDED
NRQSURILW.IWJ\YH]HWĞ
PiUFLXV
LJD]JDWyMD
e)2e6=7DSROFai
+RUYiWKQp6RPRJ\L,OGLNy
PiUFLXV
V]HUYH]HWpQHNHOQ|NH
Remondis Tapolca Kft. ny.
PiUFLXV
.LVV1iQGRU
J\YH]HWĞLJD]JDWyMD
Hunguest Hotel Pelion****
3RNRUiGL6iQGRU
PiUFLXV
WiYR]yLJD]JDWyMD
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ÉFV-iQRV(POpNpUHPNLWQWHWpV
aknaszlatinai Szent Anna
ÐYRGDYH]HWĞMH
0DUFHOKi]DN|]VpJYROW
SROJiUPHVWHUH

3XOLV]NDeYD
.HV]HJK%pOD

2011. augusztus
2011. augusztus

"Tapolcai .|]PĬYHOĞGpVpUWNLWQWHWpV
7DSROFDL9iURVL7HOHYt]Ly
VW~GLyYH]HWĞMH

9DUJD.iURO\
&VREiQF1pSGDON|U
Tapolca-Diszel

2011. PiUFLXV
2011. PiUFLXV

7DSROFDL1HYHOpVJ\pUWNLWQWHWpV
7DSROFDLÐYRGD.HUWYiURVL
7DJLQWp]PpQ\yYyQĞMH
%DWViQ\L-iQRV*LPQi]LXPpV
+RUYiWKQp.RYiFV0DUJLW .ROOpJLXPPDJ\DUV]DNRV
SHGDJyJXVD
%DWViQ\L-iQRV*LPQi]LXPpV
'U9DUJiQp)HKpU
.ROOpJLXPPDWHPHWLND-fizikaG\|UJ\L
LQIRUPDWLNDV]DNRVSHGDJyJXVD
7DSROFDLÉOWDOiQRV,VNROD
(LFKLQJHUQp6PHJL$QQD %iUGRV/DMRV
,QWp]PpQ\HJ\VpJHSHGDJyJXVD
7DSROFDLÐYRGD%DUDFNYLUiJ
6]DEy-HQĞ6iQGRUQp
7DJLQWp]PpQ\pQHN
yYRGDSHGDJyJXVD
6]pFKHQ\L,VWYiQ6]DNNpS]Ğ
/DNDWRV)HUHQFQp
Iskola gyakorlati
RNWDWiVYH]HWĞMH

.|UPHQGL,VWYiQQp

/HQQHU/iV]Oy
9L]HOL%HiWD
Bajner Imre
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2011. PiUFLXV
2011. PiUFLXV

2011. PiUFLXV

2011. PiUFLXV

2012. PiUFLXV

2012. PiUFLXV

%DWViQ\L-iQRV*LPQi]LXP
2012. PiUFLXV
I|OGUDM]-ELROyJLDV]DNRVWDQiUD
6]iV]0iUWRQÉOWDOiQRV,VNROD
6]DNLVNROD6SHFLiOLV6]DNLVNROD 2012. PiUFLXV
pV(*<0,J\yJ\SHGDJyJXVD
7DSROFDLÉOWDOiQRV,VNROD
2012. PiUFLXV
LJD]JDWyMD
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Détári Éva

Lakos DezsĞné

Baloghné Szabó Edit
Novák Istvánné

Tapolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat logopédusa
Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc
Tagintézményének magyar
szakos tanára
Batsányi János Gimnázium és
Kollégium matematika-fizikatechnika szakos pedagógusa
Tapolcai Óvoda Barackvirág
Tagintézményének óvónĞje

2013. március

2013. március

2014. március
2014. március

"Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért" kitüntetés
Mészáros Ferencné
Dr. SzipĞcs István

Dr. Varga István

Szekeres Józsefné

Ringató BölcsĞde vezetĞ
2012. március
kisgyermeknevelĞje
Tapolcai Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezetĞ
2012. március
fĞorvosa
háziorvos, a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
2013. március
Intézet igazgatója
Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet
2014. március
kisgyermeknevelĞje

"Tapolcai Városrendezésért és Városfejlesztésért" kitüntetés
Horváth Lászlóné
Juhász Gy. u. 41-43-45-47.
és az Alkotmány u. 12.
lakóközössége

Számadás - Melléklet

VárosszépítĞ Egyesület alapító
2013. március
és elnökségi tagja
2014. március
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"Tapolcai Közszolgálatért" kitüntetés
Horváth Sándor
Ughy JenĞné
Fülöp Jánosné
EmĞdi Sándorné
Ruzsa Károlyné
Nagy Józsefné

Tapolcai Földhivatal
2011. március
nyugállományú vezetĞje
Tapolcai Polgármesteri Hivatal
2011. március
Okmányirodájának vezetĞje
tapolcai Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Irodájának
2012. március
ügyintézĞje
Tapolca Város Polgármesteri
2013. március
Hivatala fĞtanácsosa
Tapolcai Városgazdálkodási Kft
2013. március
fĞkönyvelĞje
Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal személyügyi
2014. március
ügyintézĞje

"Tapolcai Testnevelés és Sport" kitüntetés
Simon Mihály

Antal Lászlóné

Bolla József
Boczkó Gyula

6
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judos, a Simon Judo
Önvédelem SzabadidĞ és
Diáksport Egyesület elnöke
a Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Magyar – Angol
Két Tanítási NyelvĬ és
Sportiskola Tagintézménye
pedagógusa
testépítĞ
TVSE Öregfiúk
Szakosztályának vezetĞje

2011. február

2011. február

2012. február
2013. március
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KIMUTATÁS
A 2010-2014. között befolyt éves adóbevételekrĘl
(eFt)
2014*

2010

2011

2012

2013

Építményadó

118 736

120 806

124 015

157 340

155 000

Magánszemély
kommunális adója

65 625

68 833

68 031

67 184

65 000

Idegenforgalmi adó

25 753

25 575

27 983

31 993

32 000

IparĦzési adó

457 842

452 263

520 228

461 652

520 000

GépjármĦadó

144 464

143 915

135 274

50 057

50 000

Összesen

812 420

811 392

875 531

768 226

822 000

A táblázat adatait 2010-1014. évekre vonatkozóan Tapolca Város Önkormányzat költségvetési és
zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 7/2011. (V.2.) Kt.,
9/2012. (V.2.) Kt., 14/2013. (VIV.29.) Kt., 6/2014. (IV.25.) Kt. rendeletek tartalmazzák, míg a
2014. évi adatok Tapolca Város 2014. évi költségvetésérĘl és végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2014. (II.17.) Kt. rendelet elĘirányzatai.
________________________________________________________________________________
4. számú melléklet
Tapolca Város Önkormányzatának
2011-2014. évekre vonatkozó költségvetéseinek fĘösszegei, kiemelve a teljesített fejlesztési,
felújítási címeket
(eFt)

Év
2011.
2012.
2013.
2014.

Költségvetési
Bevétel
Kiadás
3 054 384 3 310 685
3 434 163 3 623 427
3 375 217 3 364 674
3 379 121 3 379 121

Fejlesztések
333 482
503 086
891 552
1 088 931

Megvalósult
Felújítások
9 761
14 531
117 342
44 165

Összesen
343 243
517 617
1 008 894
1 133 096

A táblázat adatait 2011-1014. évekre vonatkozóan Tapolca Város Önkormányzat költségvetési és
zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 7/2011. (V.2.) Kt.,
9/2012. (V.2.) Kt., 14/2013. (IV.29.) Kt., 6/2014. (IV.25.) Kt. rendeletek tartalmazzák, míg a 2014.
évi adatok Tapolca Város 2014. évi költségvetésérĘl és végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2014. (II.17.) Kt. rendelet elĘirányzatai.

Számadás - Melléklet
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Beruházások és felújítások tájékoztató adatai
tájékoztató adatai
2011-2014.
évek
2011-2014. évek

8

Oktatási és kulturális célú beruházások, felújítások
Barackvirág Óvoda
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Batsányi János Gimnázium udvar, eszköz
Szász Márton Általános Iskola
Széchényi István SzakképzĘ Iskola
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Tamási Áron MĦvelĘdési Ház
Nevelési Tanácsadó
Tapolcai Bölcsöde infrastruktúrális fejl. (áthúzódó munkák)
Kazinczy tagintézmény KRESZ tanpálya építés
"Art-mozi" pályázat -mozihálózat digitális fejlesztése
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Kazinczy tagintézmény infrastruktúrális beruházás
Összesen:

2011. év

2012. év

Egészségügyi és szociális célú beruházások és felújítások
Hajléktalanok átmeneti szállása korszerĦsítés
Orvosi rendelĘ burkolat felújítás Tapolca-Diszelben
Defibrillátor vásárlás
Összesen:

2011. év

2012. év
2 762

0

Intézményi felújítások, beruházások
Intézmények által végzett felújítások, beruházások
Intézmények fĦtéskorszerĦsítése
Polgármesteri Hivatal - egyéb gép berendezés felszerelés
Polgármesteri Hivatal jármĦvásárlás
Udvari tanácsterem felújítása
Összesen:

2011. év

4. számú melléklet
/ezer Ft/
2013. év

2014. év*
452

2 554
880
363

5 399

48 598

19 506
18 794
3 762
250

9 700
551

80 004
26 966
19 216
42 519

16 102
2014. év*
107 500

2 762

2013. év
2 441
378
762
3 581

2012. év
26 865
3 338
1 271

2013. év
1 511
1 911
2 177

2014. év*
1 334

13 474

31 474

5 599

3 883
11 645

Lakásépítés, ingatlan vásárlás, telek kialakítás
Bérlakás és üzlet felújítás
Ingatlanvásárlás (Lesencetomaj 0778/1 hrsz)
Ingatlanvásárlás (0110/2 földterület visszavásárlás)
Május 1. u. homlokzat felújítás
Ingatlan vásárlás (csere) 2823,0355/17,18 hrsz
BHA Kft. Területvásárlás
Összesen:

2011. év
528

2012. év
1 915
1 000
47 060

2013. év
11 333

2014. év*
8 433

528

Ifjúsági és sportcélú felújítások, beruházások
Sporttelep öltözĘ, klubhelyiség szigetelés
Rendezvénycsarnok fa tartók megerĘsítése
Bárdos iskola mĦfüves pálya kialalkítása
Kazinczy tér sportpálya építése
Rendezvénycsarnok tetĘszerkezet megerĘsístése
Rendezvénycsarnok helyiségeinek felújítása, eszközbesz.
Vívóterem kialakítása
Játszótéri eszközök készítése
TIAC AmatĘr labdarugó létesítmény felújítása
Tapolca és térsége utánpótlás fejlesztés, sport infrastr.
Összesen:

2011. év
1 330

3 026

26 968

72 246

3 000
5 000
13 292

Közlekedés, úthálozat fejlesztés, felújítás
Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése
Kerékpárút építése
Intezmodális csomópont kialakítása
Keszthelyi út-Május 1. u. korszerĦsítése
Nagyköz u. PetĘfi u. keresztezĘdés felújítása
Posta elĘtti parkoló felújítása
Galéria villany-, és gázhálózat felújítás
Tapolca, városi pihenĘpark kialakítása
PetĘfi út felújítás, Wesselényi parkoló térburkolás
Ipar u-Sportpálya közötti útszakasz felújítása
Buszváró áthelyezés
Volt laktanya területén közmĦvesítés
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése
Fénykereszthez fémfülke készítés
Összesen:

2011. év
2 015
368

2012. év

2013. év

2014. év*

54 137
1 912
2 280

8 464

37 978

2014. szeptember

71 404

28 902
135 872

4 800
4 576
4 098

107 500

6 428

18 557
10 062
49 975

38
29 928

18 495

2012. év

2013. év

2014. év*

2 595

37 654
2 535

16 965
1 262
1 696

2 383

6 068
4 964
21 025

5 292

6 146

58 329

105 620
812
3 318
3 139
7 900
6 467

135 720

575

576
12 570
335
16 000
10 000
99
78 133
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tájékoztató adatai
2011-2014. évek

/ezer Ft/

Kommunális fejlesztések
Tapolcai Szennyvíztisztító telep kapacitásbĘvítése
Tapolcai SzennyvízátemelĘ vill. Energia ellátás (Batsányi úti)
Szennyvíztelepre történĘ beruházások koncessziós díjból
Bauxit szennyvíz átemelĘ rekonstrukciója
Közvilágítás korszerĦsítés
Tapolca-Diszel tĦzoltószertár vill. Hálózat kiépítés
Barackos lakópark közvilágítás
Összesen:

2011. év
8 750
15 240

23 990

8 938

4 708

300
13 120
75 489

Egyéb felújítások, beruházások
Engels úti garázs homlokzat felújítása
Tapolca-Diszel Dobó ltp. Kisposta épület
Gép, berendezés felújítása
Tapolca, T-Mobil üzlet felújítás
Városi TV eszközbeszerzés
Tapolcai Belváros ÉrtékmegĘrzĘ rehabilitációja
Használtcikk piac kialakítása
Kutatófúrás laktanya területén
Tp. FĘ tér 7-9 ingatlantól FĘ tér 21-ig épület rekonstrukció
Terület vásárlás
Városi RendĘrkapitányság-eszköz beszerzés
Hulladéktároló edények beszerzése
Tapolca-Diszel lábon álló tetĘ építése
Új temetĘ kápolna elĘtti terület térkövezés
Kopjafa állítás
Víziszinpad felújítás
Tapolca, Deák F. u. posta elĘtti parkoló felújítás
HalotthĦtĘ beszerzése , felújítása
Tapolca Gyógyhely. Fejlesztés
Kv-i szervek energiahatékonysági felújítása
TérfigyelĘ kamerák építése
Igazgatási szolgáltatási díjak folyamatbal lévĘ beruházásokhoz
Tapolca-Diszel közvilágítás bĘvítés
Tapolca-Diszel buszváró építés
Tapolca rendezési terv készítés
Autóbusz vásárlás
Belvárosi Irodaház felújítása
Fénykereszt felállításának költségei
Laktanya terepfelmérés, körny. Véd javaslat
Tapolca-Diszel korlát készítés
Tapolca-Diszel falukemencéhez paraván készítés
Dobó ltp. Közösségi helyiség felújítása
Tópart támfalak felújítása
Honvédségi átemelĘ felújítása
Közvilágítás korszerĦsítése
Napelem-erĘmĦ létesítése
Tapolca FĘ tér gazdasági bejáró építése
TemetĘ urnasírhely kialakítás
TemetĘ önjáró fünyíró traktor beszerzése
Városi PihenĘpark, Malomtó II. ütem
Vg. Kft törzstĘke emelés, Városi Strand építése
Tapolca Média Kft. TörzstĘke emelés
Összesen:

2011. év
1 999
4 632
2 001
1 421
1 678
177 399
1 939
420
30 000
3 285
765
975
800
1 050
74

2012. év

2013. év

2014. év

178 893

683 591

22 100

Mindösszesen:

2012. év

2013. év

2014. év*
57 907

1 964
6 974

4 522

4 162

186

317
6 667
80
2 500
2 897
1 651
125
281
729
381
1 778
7 000

1 283
672
1 765
8 103
29

9 701
15 376

1 905
14 500
937
1 543
200
65

228 438

203 299

714 593

2 000
1 000
13 717
351 608
15 000
2 300
700
363
24 275
350 000
4 300
812 440

343 243

517 617

1 008 894

1 133 096

*A 2014. évi adatok a módosított elĘirányzatokat tartalmazzák
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

(Széchenyi István)

5. számú melléklet
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