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I.  VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) elkészítésének célja, hogy a városban az 
elkövetkező 10-15 évben jelentkező fejlesztési szükségleteket összehangolja a 
rendelkezésre álló köz- és magánforrásokkal és mindezt minél szélesebb konszenzusban 
tegye meg.

A stratégia keretében Tapolca hét városrészére és a város egészére átfogó elemzés 
készült a gazdaság, a társadalom és a környezet jelenlegi helyzetéről. A térségi funkciókat 
tekintve a kistérség és a mikrorégió kiemelkedő központjaként határozható meg a város, 
amelynek három régióval is (Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Balaton) szoros kapcsolata 
van.

A helyzetelemzés összességében egy infrastrukturálisan, gazdaságilag és kulturálisan fejlett 
város képét mutatja, azonban hiányosságokat tár fel a város külső közlekedési 
kapcsolataival, valamint ennek következtében a munkahelyek számával, illetve a 
szolgáltatások térbeli eloszlásával kapcsolatban. A társadalmi tendenciák az országos 
átlagnak megfelelőek, ugyanakkor jelentős különbségek mutathatók ki az egyes városrészek 
között: míg a Belváros elöregedettnek mondható, a Keleti városrészben sok a középkorú és 
a fiatal, és itt lakik a foglalkoztatottak 40%-a, a Déli városrész pedig kritikus helyzetűnek 
mondható a foglalkoztatottság tekintetében.

A helyzetelemzés alapján készülő SWOT-elemzés bemutatja a városrészek és Tapolca 
jellegzetességeit, pozitív és negatív jellemzőit, különösen az ellátott funkciók szempontjából, 
és javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztésekre. A megállapítások között a legfontosabbak a 
következők:

 A Belváros nem minden potenciális funkcióját képes megfelelő minőségben és 
arányban betölteni.

 Egyes lakóterületek, így a Déli városrész egy területe, valamint a Keleti városrész 
lakótelepei műszakilag, gazdaságilag és lakókörnyezeti szerep szempontjából nem 
fenntarthatóak.

 A turisztika további erősítésének több feltétele is adott: történelmi belváros, termálvíz, 
gyógybarlang, fejlesztésre alkalmas volt honvédségi területek.

 A városon belüli társadalmi különbségek, különös tekintettel a Déli városrészre 
veszélyeztetik Tapolca harmonikus fejlődését.

Ezután a stratégia vezérfonalaként meghatározza az átfogó célt: magas életminőség 
elérése Tapolca gazdasági teljesítményének diverzifikált fejlesztése mellett; a hozzá 
csatlakozó tematikus (T1: Munkahelyek teremtése, T2: Városi szolgáltatási szint javítása, 
T3: Természetes és épített környezet megőrzése, T4: Leszakadó rétegek felzárkóztatása, 
T5: Élhető lakókörnyezet és közösségek) és városrészi célokat (Belváros: városközponti 
karakter és közösségi megújulás, Déli városrész: társadalmi és fizikai felzárkózás a város 
többi részéhez, Kertváros: minőségi lakókörnyezet megőrzése., Keleti városrész: 
fenntartható lakókörnyezet elérése, Nyugati városrész: a városrész integrációja a 
városszövetbe , Volt honvédségi terület: Tapolca új szolgáltató funkciókkal történő bővítése 
Diszel: természeti és települési környezet megőrzése), majd kijelöli a 2007-2013-as 
időszakra vonatkozó akcióterületeket.

A célrendszerben egyes városrészi célok, különösen a Belváros–Déli városrész, illetve a 
Nyugati városrész–Volt honvédségi terület összefüggésében egymásra is hatnak, és 
elősegítik a másik városrész céljának teljesülését. A célok úgy lettek meghatározva, hogy a 
megfelelő szinten összhangban vannak Tapolca településfejlesztési koncepciójával és 
településrendezési tervével. A kijelölt fejlesztések környezeti hatásainak kiszűrésére 
kompenzációs intézkedések épülnek be a tevékenységek közé.
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Tapolcán négy akcióterület kerül kijelölésre, ezek közül a legfontosabb a belvárosi, amely 
közterületi, kulturális, közigazgatási, közlekedési és kereskedelmi fejlesztéseket foglal 
magába, megújítva a városközpont karakterét. A fejlesztések a Fő tér köré összpontosulnak, 
és kulturális intézmények, kereskedelmi és vendéglátó egységek műszaki és városképi 
korszerűsítését, közterületi rehabilitációt tartalmaznak. A fejlesztés emeli a városközpont 
presztízsét, kinyújtja azt északi és déli irányba, melynek eredményeként nőhet a 
szolgáltatások színvonala és több beruházás jelenhet meg. A fejlesztések finanszírozása 
részben a KDOP 3.1.1 intézkedéséből tervezett, azonban magánerős, illetve az 
önkormányzat és a magánszféra együttműködésével megvalósítandó beruházások is 
társulnak ezekhez.

A második akcióterület a volt honvédségi terület, ahol a jelenleg funkció nélküli 
barnamezős területen jelentős magánforrások bevonásával turisztikai, kereskedelmi és 
sportfunkció fejlesztése tervezett. A helyszínen jelen levő termálvízforrásra alapozva 
wellnessközpont (fürdő és egyéb szolgáltatások), szálloda, valamint sportrepülőtér, 
sportpályák, turisztikai információs centrum, kereskedelmi és vendéglátó egységek létesítése 
teremtheti meg Tapolca második számú turisztikai szolgáltatási központját, amely a meglévő 
célpontok kihasználtságát is növelheti.

A harmadik akcióterület az Y-házak és környéke, ahol az iparosított technológiával készült 
épületek korszerűsítése mellett közterületi rehabilitáció és közösségi fejlesztés a cél. A 
negyedik akcióterület a Déli városrész keleti fele, ahol a leromlott lakóterületek 
rehabilitációja és szociális felzárkóztatás a cél (képzésekkel, alternatív 
munkalehetőségekkel) az antiszegregációs tervvel összhangban.

Az akcióterületek közül az első prioritást élvező belvárosira akcióterületi terv készül (külön 
dokumentumban), amelynek célja a KDOP 2007-2008 időszakra vonatkozó akciótervéből 
történő finanszírozás.

A kijelölt célok és fejlesztések kiegészülnek egyéb stratégiákkal, amelyek különböző 
szempontok szerint segítik ezek megvalósulását. Ilyen az ingatlangazdálkodási terv, amely 
az önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos helyzetét és szándékait tartalmazza, 
meghatározva az önkormányzati ingatlanvagyonnak a fejlesztésekhez való hozzájárulását. 
Az antiszegregációs terv célja, hogy feltárja a város területén koncentráltan előforduló, a 
város társadalmi helyzetéhez képest súlyos hátrányban levő lakosokat, illetve 
lakókörnyezetüket, és e helyzet javítására intézkedéseket fogalmazzon meg. A külön 
dokumentumként megjelenő terv a Déli városrész egy körzetét azonosítja, mint beavatkozást 
igénylő területet, és erre fogalmaz meg különböző intézkedéseket. A nem fejlesztési jellegű 
tevékenységek a fejlesztések koordinációját, a magánszférával és a lakossággal való 
együttműködést és egyéb olyan elemeket tartalmaznak, amelyek a szereplők közötti 
párbeszédet segítik.

A stratégia megvalósítását a dokumentum készítése során partnerségi egyeztetések 
segítik. Ennek formái a stratégiaalkotó munkacsoport, melyben mindegyik érdekcsoport 
képviselteti magát (közszféra, magánszféra, civilek), emellett lakossági kérdőív, lakossági és 
vállalkozói fórum kíséri az IVS megalkotását. A megvalósítás időszakában a városfejlesztési 
társaság kerül majd előtérbe, amely felelős a komplex fejlesztésekért és évente beszámol 
tevékenységéről az önkormányzat részére. A fejlesztések sikerességének egyik biztosítéka 
a marketingstratégia lesz, amely egy turizmusra építő város esetén a látogatószám 
növekedésének kritikus feltétele lehet. 

Tapolca városa fontosnak tartja a stratégia egyeztetését legalább a kistérségi társulás
keretein belül, és kissé intenzívebben az ún. mikrorégióban, meghatározva azokat a 
funkciókat, amelyeket Tapolca a kistérsége számára ellát.
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II. BEVEZETÉS

1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA

Az integrált városfejlesztési stratégia olyan dokumentum, amely 10-15 éves távra 
meghatározza az adott város fő stratégiai irányvonalait, és az azonosított szükségletek 
alapján kijelölt célokat követve meghatározza a tervezett fejlesztéseket. Az IVS területi 
alapon kezeli a várost: az egyes városrészek céljaira építve jelöli ki az egész városra 
vonatkozó célkitűzéseket, és ún. akcióterületeket jelöl ki a fejlesztési területekként.

Az akcióterületek általában olyan fejlesztéseket tömörítenek, amelyek egy adott területen 
több szereplő (köz- és magánszféra) által a problémák integrált megoldását célozza.

2. ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Az IVS kidolgozása több, egymással összefüggő folyamatból áll. Az elemzésre kerülő adatok 
és a kidolgozandó stratégiák forrásai statisztikai adatok, a kulcsszereplőkkel készített 
interjúk, a lakossági kérdőív, a korábban készült koncepciók. Az ez alapján kidolgozott 
stratégiák, elképzelések a stratégiaalkotó munkacsoport elé kerülnek, amely a város 
önkormányzati, civil és gazdasági szférájának képviselőit tömörítő testület, és aktívan részt 
vesz az IVS kidolgozásában. A szélesebb társadalmi egyeztetés lakossági és vállalkozói 
fórumokon történik, mielőtt a képviselőtestület tárgyalja és elfogadja a dokumentumot.

Az adatok és információk a város egészén, majd részein statikus és dinamikus 
helyzetelemzéssel kerültek kiértékelésre. Ezeket mindkét szinten SWOT1 elemzés keretében 
összegeztük, amely a célrendszer meghatározásának alapja.

A célrendszer 3 szintből áll: átfogó cél, tematikus célok, városrészi célok, amelyek egymásra 
épülnek.

Az antiszegregációs terv a statisztikai adatokon túl helyszíni bejárásra és önkormányzati 
eredetű, szociális és lakáshelyzetre vonatkozó adatokra épül. Az előbbiek alapján 
szegregátumo(ka)t azonosít, és azokra antiszegregációs tervet vagy stratégiát készít.

                                               
1 A helyzetelemzések legelterjedtebb módszere a SWOT-analízis. A betűszó jelentése: Strengths –
erősségek, Weaknesses – gyengeségek, Opportunities – lehetőségek, Threats – fenyegetések, 
veszélyek.
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III. TELEPÜLÉS- ÉS VÁROSTÖRTÉNET

A Tapolcai-medence a Balaton-felvidék nyugati részén helyezkedik el. Szemet megragadó 
érdekes képét geológiai kialakulásának köszönheti. A medence ősidők óta lakott hely volt. 
Megvolt itt minden feltétele a letelepedésnek: a gazdálkodáshoz alkalmas földterület, soha 
be nem fagyó források, a halban gazdag Balaton és vadban gazdag erdő, az építkezéshez a 
kő, az agyag, a fa, a nád. Az újkőkorra, i.e. 5. évezredre datálhatók azok a régészeti 
emlékek, amelyek az ún. Dunántúli Vonaldíszes Kerámia kultúrájának jellegzetes tárgyai. Az 
újkőkort felváltó réz-, bronz- és vaskor emlékeit a környező hegyeken és dombokon találták 
meg. A „barbár" népeket időszámításunk első századában a rómaiak hódították meg, kiknek 
nyomait (sírok, épületek alapfalai) a városban és környékén több helyen megtalálták. Az utak 
nagy részét a rómaiak építették ki és már ekkor kialakult a település centrális helyzete a 
később róla elnevezett medencében. A népvándorlás korából a hunok, keleti gótok, 
longobárdok és avarok emlékei kerültek elő a környéken. 

Tapolca nevének jelentése „meleg víz", mely nyilván az itt fakadó meleg vizű forrásokat 
jelölte. A honfoglaló magyarok 900-ban foglalták el Tapolcát, melynek környéke Vérbulcsú 
törzsének szállásterülete volt. A város okleveles említésével először a XII. század végén, 
1182-ben találkozunk Topulza néven. II. András 1217-körül Turul ispánnak adományozta 
Tapolcát, aki gazdaságának központját a tó partján alakította ki. Templom és földesúri kúria 
is épült itt. A XIV. század első éveiben a terület kegyúri joga a városlődi karthauziak 
birtokába került. 1378-ban Tapolcát már mezővárosként emlegetik. Ekkor már minden 
bizonnyal vámhely volt és a királyi sókamara egyik központja. Esperesi székhely, tizedszedő 
központ és a nemesi vármegye közgyűléseinek egyik székhelye, a történelmi Zala megye 
keleti részének központja, törvényszéki hely. A XV. század folyamán romboltak, majd 
építkeztek, melyről az ásatások után konzervált falak adnak tanúbizonyságot. A török 
hódítás idején Tapolca az ütközőzónába került, mely során a lakosság fenyegetettsége 
folyamatos volt, de teljesen soha sem néptelenedett el. A mohácsi csata után a közben 
várnak kiépült tapolcai birtokközpont a veszprémi püspökség tulajdonába jutott. A XVII. 
század közepén Széchenyi György püspök „szabad legényeket” telepített Tapolcára, 
újjáépíttette és kibővíttette a várat. A Rákóczi-szabadságharc idején felváltva került a két fél 
kezébe a város. A XVIII. század elejétől bontották az erősséget. Köveiből épült a plébánia, 
az iskola, de a lakosság is hordta az építkezéséhez. 

A reformkori fejlődés éreztette hatását, az egyre gyarapodó népességgel együtt iparosok, 
kereskedők is települtek a városba, akik megalapozták és továbbfejlesztették a város 
gazdasági rangját. A lakosság növekedése magával hozta a közoktatás fejlődését is. A 
régebbi római katolikus iskola mellett az idetelepült zsidóság iskolát és zsinagógát épített. 
Beindult a felső népiskola, majd a fiú- és leány polgári iskolai oktatás is. A gazdasági 
fejlődést ideiglenesen megakasztotta az 1880-as évek végén itt is megjelent, a szőlőkultúrát 
megsemmisítő filoxéra. A járvány leküzdésére nyitották meg 1890-ben a vincellériskolát. Az 
ültetvények újratelepítését követően Tapolca a térségi borkereskedelem központjává vált. A 
közlekedésben jelentős volt az 1891-ben megépített Sümeg-Tapolca közötti vasút. A város 
tovább terjeszkedett, vasúti csomóponttá vált. 1905-től bevezették a villanyvilágítást, 1914-
ben avatták a kórházat. A mezővárosi rangot ugyan 1871-ben elvesztette Tapolca, de a 
lakosság ebbe soha sem nyugodott bele. Járási székhely szerepét a település mindvégig
megőrizte, gazdasági, kulturális szerepét folyamatosan növelte. A két háború között új 
színfolt volt, hogy 1936-tól kiépült a füves repülőtér és az itt állomásozó honvédség pezsgést 
hozott a társadalmi és gazdasági életbe. A háborús pusztítás felszámolása, az országos 
gazdasági helyzet Tapolcán is nehézségeket okozott, stagnáló időszak következett. 

A bauxitbányászat központjának idetelepítése révén 1966-ban a nagyközség visszakapta a 
városi rangját. A lakosság lélekszáma a bányászat fejlesztése, a központi iparpolitika és 
Diszel település - 1977-ben történt - városhoz csatolása miatt 18 ezer fő fölé emelkedett. 
Fejlődött az infrastruktúra, folytatódott az utak, járdák, víz- és szennyvízvezeték, 
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szennyvíztelep, a villany, telefon-, gázhálózat kiépítése. Bővítették, korszerűsítették a 
kórházat, új iskolák, óvodák, művelődési otthonok, könyvtár, üzletek, üzemek létesültek. A 
legújabb kori városfejlesztés az ezredfordulón kapott új lendületet. Megerősödött a civil 
társadalom, s vele együtt a lakosság lokálpatriotizmusa, felélénkült a turizmus, megépült a 
régóta áhított gyógyszálló. Az értékmegőrző felújítások, új beruházások a legrangosabb 
urbanisztikai elismerés, a Hild János Díj elnyerését eredményezték 2004 évben. 

Tapolca, „a barlangok és vizek városa" jelentős, fejlődő kisrégiós központ, az új évezredben 
a városlakók és az idelátogatók minél teljesebb kiszolgálása érdekében működő település 
kíván lenni.
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IV. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉS-
HÁLÓZATBAN

Ahhoz, hogy Tapolca valódi helyzetét feltárjuk, szükség van arra, hogy a várost elhelyezzük 
térben és a környezetéhez való kapcsolódásait tekintve. A következőkben a nemzetközitől a 
kistérségi szintig haladva bemutatásra kerül Tapolcának az adott térségi szinten betöltött 
szerepe és az egyes betöltött funkciók fontossága.

1. TAPOLCA NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

A települések közötti nemzetközi kapcsolatok építésének egyik karakterisztikus formáját 
jelentik a testvérvárosi kapcsolatok. A testvérvárosi kapcsolat lehetőséget nyújt a 
partnervárosok számára a kulturális, gazdasági élet különböző területein való 
együttműködésre: művészet, oktatás, üzleti partnerkapcsolatok, tanulóváros programok 
kialakítása révén, melyet az Európai Bizottság pályázati úton elnyerhető pénzügyi forrással 
támogat. 

Tapolca Városa fontosnak tartja nemzetközi kapcsolatok építését és fenntartását hasonló 
várostörténettel rendelkező országokkal, melyek tapasztalatait fejlődése során eredménnyel 
hasznosíthatja.

Nemzetközi kapcsolat Tapolcától való távolság

1.: Lempäälä, Finnország 2100 km

2.: Stadthagen, Németország 1050 km

3. Zabola, Románia 1000 km

4. Este, Olaszország 650 km

5. Pozsony, Ruzinov 
városrész, Szlovákia

190 km

Tapolca kulturális, turisztikai jellegű testvérvárosi 
kapcsolatot tart fenn Sümeg városával. 

2. TAPOLCA TÉRSÉGI FUNKCIÓI

2.1. Tapolca helyzete a Közép-dunántúli régióban2

Tapolca 17332 lélekszámú városi rangú település, kistérségi központ, amely a Közép-
dunántúli Régióban található, Magyarország történelmi központjában. A Közép-dunántúli
Régió (továbbiakban Régió) három megyét felölelve terül el: Fejér, Komárom-Esztergom és 
Veszprém megye, valamint 26 kistérség alkotja. A Régió központja Székesfehérvár.

Szerves kapcsolatait tekintve Tapolca hasonló mértékben kötődik a Nyugat-dunántúli, a 
Közép-dunántúli és a Balaton régióhoz. A Nyugat-dunántúli régió vonzása a közelség miatt 
egyértelmű, és ebben az is közrejátszhat, hogy korábban Tapolca Zala megyéhez tartozott. 
A Balaton régióhoz való tartozás a tó üdülőkörzetének erősödő kiszolgáló szerepe miatt 
indokolt. A Közép-dunántúli régió, mint „anyarégió” hatásának csökkenése viszont 
érzékelhető a korábbi „ipari tengely” felől való elmozdulással a szolgáltatások felé.

                                               
2

a régió területileg összefüggő, a vizsgált gazdasági jelenség szempontjából homogénnek tekintett határaival többé-kevésbé 
megadható térség.
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2.2. Tapolca jelentősége a Balaton régióban

IV.1. ábra: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései

Forrás: Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-2013, VitalPro Kft., 2005.

Tapolca Veszprém megyében helyezkedik el, ugyanakkor Balatonhoz való közelsége miatt 
területrendezési szempontból egyedi helyzetben van: területrendezési dokumentuma a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) Területrendezési Terve. 

Tapolca a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, a Balaton régió része. A Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet egyedileg szabályozott tanácsával, a tervezési-statisztikai régiók mellett, egyedi 
jogállást képvisel. A Balaton térsége az ország falusias vidékei közé sorolható. Területén 
164 saját önkormányzatisággal bíró település található, amely közül 16 város, közte Tapolca 
is. A településhálózat jellegzetességei szempontjából nem egységes a régió, az 
egyöntetűséget egyedül a falusias jellegű vidék jelenti. A kistérségek közül a legnagyobb 
településsűrűséget Tapolca környékén tapasztaljuk, itt 31 település helyezkedik el, ezt követi
Balatonfüred és környéke. Mindkét térség aprófalvas szerkezetű, a községek átlagos 
lakosságszáma itt a legalacsonyabb. Az 10 000 lakos feletti településből 5-öt találunk a BKÜ-
ben amelyek a következők: 3 parti város: Siófok, Keszthely, Balatonfüred, valamint a parttól 
11-12 km-es sávban található partközeli településeket: Marcalit és Tapolcát.
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IV.2. ábra: Városi jogállású települések a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Forrás: A Balaton Régió helyzetelemzése a MUE-25 projekthez kapcsolódóan, 2006.

Közszolgáltatás, intézményi ellátás

A balatoni turizmus következtében megerősödött kereskedelem és vendéglátás hatásaként a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a piaci igényekhez alkalmazkodó magas színvonalú 
középfokú szakképzés alakult ki néhány part menti településen és a partközeli települések 
közül egyedül Tapolcán. 

Az egészségügyi ellátás területén egyik legfontosabb intézmény a kórház, amely a part 
mentén Balatonfüreden, Keszthelyen és Siófokon, a partközeli települések közül pedig 
Hévízen és Marcaliban, illetve Tapolcán működik. A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. szakszolgáltatási területei: sebészet, belgyógyászat, 
rehabilitáció, krónikus ellátás, ápolás, barlangterápia. A kórház az alábbi településeket látja 
el:

Ábrahámhegy, Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bakonypölöske, Balatonederics, 
Balatonhenye, Balatonrendes, Bazsi, Bodorfa, Borszörcsök, Csabrendek, Csehbánya, Csögle, Dabronc, Dabrony, Devecser, 
Doba, Egeralja, Gógánfa, Gyepükaján, Gyulakeszi, Halimba, Hegyesd, Hegymagas, Hetyefõ, Hosztót, Iszkáz, Kamond, 
Kapolcs, Káptalanfa, Káptalantóti, Karakószörcsök, Kékkút, Kerta, Kisapáti, Kisberzseny, Kiscsõsz, Kislõd, Kispirit, Kisszõlõs, 
Kolontár, Kõvágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Magyarpolány, Megyer, Mindszentkálla, 
Monostorapáti, Nagyalásony, Nagypirit, Nemesgulács, Nemeshany, Nemesvita, Noszlop, Nyirád, Oroszi, Öcs, Pusztamiske, 
Raposka, Révfülöp, Rigács, Salföld, Sáska, Somlójenõ, Somlószõlõs, Somlóvásárhely, Somlóvecse,  Sümeg, Sümegprága, 
Szentbékkálla, Szentimrefalva, Szigliget, Szõc, Taliándörögd, Tapolca, Tüskevár, Ukk, Úrkút, Uzsa, Városlõd, Veszprémgalsa, 
Vid, Vigántpetend, Zalaerdõd, Zalagyömörõ, Zalameggyes, Zalaszegvár

Forrás: Kórházak ellátási területei, Egészségügyi Minisztérium, 
http://www.eum.hu/main.php?folderID=6139&objectID=5019347

A Balaton Régió infrastruktúrájában központi helyet foglal el a vízi közművek jelenléte és 
minősége, amely a helyben lakó népesség és a turizmus alapvető igényeit szolgálja ki, a 
természeti- és táji értékek megőrzése mellett. 

A talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében alapvető 
fontosságú a keletkező szennyvizek összegyűjtése, kezelése és ártalmatlanítása. A régióban 
7 helyen működik szennyvíztisztító telep, melyek között tapolcai rendelkezik a legnagyobb 
kapacitással a 2002-2006. évek között a város által folytatott saját és állami pályázati 
forrásból megvalósuló technológiai fejlesztési beruházásnak köszönhetően.
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Turizmus

A régióban a Badacsony és Tapolca környékének vulkáni tanúhegyei uralják a tájat, 
jellegzetes alakjukkal messziről is meghatározzák a tájképet. A Balaton Régió természeti és 
épített értékei, tájképi adottságai, szőlő és borkultúrája és termálvízkészlete a turizmus 
számára kedvező adottságokkal szolgál. A turisztikai adottságokat tekintve a Balaton Régiót 
alkotó települések közül Tapolca országosan is ismert termálvízvagyonával, egyedi klímát 
biztosító gyógybarlangjával emelkedik ki, amelyre gyógy- és kirándulóturizmus épül. A 
Balaton Régió Részletes Fejlesztési Terve szerint Tapolcán ki nem épített termálvízforrások 
találhatók, amelyek a termálfürdő-fejlesztés kiemelt célterületei. Tapolca és környékének 
természeti és táji értékei lehetőséget kínálnak a természetjáró turizmus számára. A 
településközponton áthaladó Országos Kék Túra útvonal az országos, a kiépített kerékpáros 
nyomvonalak a regionális és helyi jelentőségű (Balatonparti) kirándulóturizmusba kapcsolják 
be a várost. A jelenlegi turisztikai kínálat minőségi, mennyiségi és típusfejlesztése a növekvő 
kereslet kiszolgálása érdekében a jövőben kívánatos cél. Tapolca a Balaton partközeli
települései között meghatározó kulturális központ is, amely számos regionális és kistérségi 
szempontból érdeklődésre számot tartó rendezvény helyszíne.

2.3. Tapolca megyei szerepköre

Tapolca Veszprém megyében a Tapolcai-medencében, Budapesttől 160 km-re nyugatra, a 
Balaton északi partjától 10 km-re fekvő település. Tapolca megyei szerepkörének feltárását 
Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak áttekintése által szemléltethetjük. 
Veszprém megye nagy részére az aprófalvak jellemzők, ilyenek Tapolca környező 
települései is: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, 
Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, 
Kékkút, Kisapáti, Köveskál, Kővágóörs Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj 
Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld,
Sáska, Szigliget, Szentbékkálla,Taliándörögd, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp.

Tapolca városi rangjával kiemelkedik a környező települései közül, melyet gazdasági, 
társadalmi, infrastrukturális fejlettsége indokol.

Közlekedési szerepkör

Tapolcát kelet felől a Veszprémtől induló 7301. sz. Veszprém-tapolcai összekötő úton, délről 
a Balaton északi partján vezető 71. sz. főúton és mellékúton, nyugatról a 84. sz. főútról és  
7317. sz. mellékútról, északról Devecser-Zalahaláp-Tapolca 7317. számú mellékútról 
érhetjük el.

Tapolcán átvezető regionális jelentőségű nyomvonalak:

 Mosonmagyaróvár-Csorna-Pápa-Sümeg-Tapolca-Badacsonytomaj;

 Veszprém-Nagyvázsony-Tapolca.

Tapolca hálózati szerepű mellékút-összeköttetéssel rendelkezik a következő településekkel: 
Zalahaláp, Gyulakeszi, Kisapáti, Raposka, Lesencetomaj, Sümeg. Ezek közül a Sümeg felé 
vezető (7319 sz.) és a Devecser felé vezető (7317 sz.) igényel fejlesztést, amellyel Tapolca 
északi irányú, a Balatont a Kisalfölddel összekötő kapcsolatai felértékelődnének.

A kiegyenlített társadalmi-gazdasági fejlődés feltétele a megye úthálózat-szerkezetének 
kiegyensúlyozott kialakítása és fejlesztése. A kelet-nyugati szerkezeti tengelyek között igen 
fontos az É–D-i hálózati összekötés megteremtése. Ezek részben kevésbé kiépítettek, 
részben nehezen kialakíthatók a domborzati adottságok miatt.

Az Országos Területrendezési Tervben Pápa–Ajka-Devecser–Tapolca nyomvonalon 
tervezett út Tapolca térszerkezeti helyzetét erősíti, a nyomvonalat a nagyobb lélekszámú 
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városok összekötése, a jobb térszerkezet kialakítása, a városok kelet-bakonyi és a balatoni 
idegenforgalom szervezésében és ellátásában való aktívabb részvételének előmozdítása 
indokolja a jobb nyomvonal kialakításának igénye mellett. Fejlesztést kívánnak a kistérségi 
központok közúti kapcsolatai Pápa–Sümeg–Tapolca között. 

IV.3. ábra: Tapolca Veszprém megye közlekedéshálózatában betöltött szerepe

Forrás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve, egyeztetési anyag, 

Térségi Szerkezeti Terv, VÁTI Kht., 2006.

További fejlesztés a 8. sz. főút, ill. M8 gyorsforgalmi út folyosója képezi a megye fő forgalmi 
és térszerkezeti tengelyét. A főúthálózatban új szerkezeti elem jelenik meg: a Balaton-
felvidéken a 7301. sz. Veszprém-Tapolca összekötő út fejlesztésével kialakuló új főút, mely a 
71. sz. II. rendű főút tehermentesítését szolgálja. Ez az ún. 77. sz. főút jelenti majd a Balaton 
északi partjának külső, távolsági kapcsolatát.

Tapolca két hazai, a Balatonszentgyörgy−Tapolca és a Szabadbattyán−Tapolca 
törzshálózati vasúti fővonalon is elérhető. Utóbbi vonal dízelvontatással működik, sok 
szakaszán erőteljes sebességkorlátozás van érvényben. A vonalnak a nyári 
üdülőforgalomban van nagy jelentősége, mint a balatoni vasúti gyűrű egyik eleme. Ez a 
vonal a MÁV-nál a rehabilitációs kategóriában szerepel, ami szinten tartást jelent, a 
pályaromlások javítását, a kiépítési paraméterek biztosítását. A vonal villamosítása 
környezetvédelmi szempontok miatt elengedhetetlen. A pályák az egész megyében 
egyvágányúak, helyzetük kedvezőtlen. A pályatestek állapota, a mellékvonalak 
vonalvezetése sok helyen kritikus, egyes szakaszokon jelentős sebességkorlátozás 
szükséges. Különösen nagy gondot jelent a löszfal csúszásveszélye miatt a tapolcai vonal 
Balatonakarattya és Balatonkenese közötti szakasza. Egyéb Tapolcát érintő vasúti fővonal a 
Tapolca-Ukk egyvágányú vasútvonal.

Tapolca városa kiemelten fontosnak tartja az országos vasúthálózatban betöltött szerepét, 
melyet a jövőben megtartani és erősíteni kíván turisztikai és logisztikai céllal. A célok 
teljesülésének alapvető feltételeként a vasúthálózat minőségi fejlesztését és korszerű vasúti 
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járművek üzemeltetését jelöli meg. Az egyvágányú vasút villamosítása is megvalósításra vár, 
melyet a Balaton Fejlesztési Tanács hosszú távú területfejlesztési koncepciója (2000) is 
előirányoz.

IV.4. ábra: Tapolca és térségi szerkezeti tervben szereplő infrastruktúra hálózat elemei

Forrás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve, VÁTI Kht., 2000.

Veszprém megyében két repülőtér található: Pápa és Szentkirályszabadja településeken. 
Tapolcán a volt honvédségi területen található füves területnek jelenleg ideiglenes repülőtéri 
besorolása van, nem nyilvános le- és felszálló hely. Sportcélra (2-3 személyes gépek), 
motoros sárkánygépek számára használható. Emellett a 2000. évi CXII. törvény („Balaton-
törvény”) a tapolcai „nyilvános, nem kereskedelmi (a tulajdonos, illetve az üzemeltető 
kezdeményezésére kereskedelmi repülőtérré nyilvánítható) repülőteret megtartandónak és 
fejlesztendőnek” jelöli meg.

Tapolca kerékpárral is megközelíthető a következő regionális és helyi jelentőségű 
nyomvonalakon:

Tapolcát érintő térségi jelentőségű kerékpáros nyomvonalak:

 (Mosonmagyaróvár–Csorna)–Gecse–Pápa–Ganna–Sümeg–Tapolca–Badacsonytomaj,

 (Zalaszántó)–Lesencetomaj–Tapolca–Veszprém,

 Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget.

Tapolcát érintő helyi jelentőségű kerékpáros nyomvonalak:

 Tapolca-Zalahaláp-Nyírád-Szőc-Halimba-Ajka, 

 Tapolca-Mindszentkálla-Kékkút-Salföld-Badacsonytomaj.

Közműhálózat, távközlés, fejlesztési elképzelések

Közműinfrastruktúra szempontjából a vízi- és energiaközművekkel való ellátottságot 
együttesen tekintve jól ellátott Tapolca és térsége.
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IV.5. ábra: Tapolca Veszprém megye energiaközmű-rendszerében betöltött szerepe

Forrás: Veszprém Megye Területrendezési terve, VÁTI Kht., 2002.

Tapolcán regionális szennyvíztisztító telep működik, amelyre Gyulakeszi, Lesencefalu, 
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Sáska, Uzsa és Zalahaláp csatlakozik. A településen térségi 
jelentőségű gázátadó, víztározó, országos jelentőségű villamos alállomás és hulladékkezelő 
telep is működik.

Nagyközépnyomású gázvezeték indul Tapolcáról, amely gázzal látja el a Balaton-parti 
településeket, valamint Tapolca és Pula települések között, amely kapcsolódik a 
Veszprémtől induló vezetékhez, ezzel teljessé téve a Balaton parti és vonzáskörzetében lévő 
települések ellátását. 

A villamosenergiával való ellátást a város északi határán haladó 120 kV-os (kétrendszerű) 
villamos távvezeték szolgáltatja.

Megépültek az országos digitális gerinchálózat Veszprém megyén átmenő Székesfehérvár-
Veszprém-Tapolca-Keszthely, a Veszprém-Zirc-Győr, a Veszprém-Balatonfüred-Tapolca 
optikai kábel szakaszai, továbbá a primerkörzetek településeit felfűző körzethálózatok 
(többsége optikai kábel) és településenként az előfizetői hálózat nagy része. 
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IV.6. ábra: Tapolca Veszprém megye távközléshálózat-rendszerében betöltött szerepe

Forrás: Veszprém Megye Területrendezési terve, VÁTI Kht., 2002.

Tapolca primer körzetközpont funkciót lát el (a megyében Veszprém és Pápa rendelkezik 
még ilyen funkcióval). A primer központok kapcsolják be a körzeteket az országos és a 
nemzetközi távközlési rendszerbe.

Természet-, környezetvédelem és kulturális örökségvédelmi területek

Sokszínű természeti adottságainak köszönhetően Veszprém megye természeti értékekben 
rendkívül gazdag, és a védett, ill. védelemre érdemes értékeknek is éppen e sokszínűségből 
adódó komplexitása érdemel különös figyelmet, hiszen a táji, természeti és kultúrtörténeti 
értékek gazdagsága együttesen jelenik meg. Az intézményes természetvédelem viszonylag 
korán megkezdődött a megyében. 1942-ben hozták létre az első természetvédelmi területet 
Tapolcán a tapolcai Tavasbarlang felszínének védetté nyilvánításával. 1997-ben létrehozták 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, amely Tapolca délnyugati közigazgatási területének egy 
részét is magában foglalja, mint védett természeti terület. A település észak-északkelet-
északnyugat-nyugati közigazgatási határa mentén ökológiai hálózat részét képező 
területrészek, délnyugaton pedig – a Raposkával és Lesencetomajjal határos közigazgatási 
határ mentén – érzékeny természeti területek övezetét találjuk.
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IV.7. ábra: Tapolca Veszprém megye természeti területeinek rendszerében

Forrás: Veszprém Megye Területrendezési Terve, VÁTI Kht., 2005.

Tapolca területén a természetvédelem által érintett területek (ökológiai hálózat elemei, védett 
természeti területek) illetékes természetvédelmi hatósága a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség területi szerve a Balatoni 
Nemzeti Park Igazgatóság. 

Az OTrT3 Veszprém megyében a Balaton-felvidék összefüggő térségét kulturális örökség 
szempontjából kiemelt térségként határolta le, amely Balatonvilágos és Balatonkenese 
kivételével magában foglalja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egészét, melynek részét képezi 
Tapolca közigazgatási területe is. 

                                               
3 Országos Területrendezési Terv.
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2.4. Tapolca kistérségi4 szerepvállalása

A Tapolcai kistérség jogállás szerint 2 várost: Tapolcát és Badacsonytomajt, valamint 31 
községet foglal magába. Tapolca város kistérségi központ, középfokú, ellátó szerepkörű 
település. Tapolca kistérségi központként teljes körű funkciót lát el. 

IV.8. ábra: A Tapolcai kistérség települései

Forrás: VÁTI Kht., TEIR, 2006.

IV.1. táblázat: A Tapolcai kistérség települései

# Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév Fő

1 Ábrahámhegy 484 10 Kapolcs 431 19 Mindszentkálla 332 28 Szigliget 917

2 Badacsonytomaj 2247 11 Káptalantóti 427 20 Monostorapáti 1113 29 Taliándörögd 712

3 Badacsonytördemic 890 12 Kékkút 84 21 Nemesgulács 1043 30 Tapolca 17350

4 Balatonederics 1101 13 Kisapáti 393 22 Nemesvita 378 31 Uzsa 365

5 Balatonhenye 132 14 Kővágóörs 903 23 Raposka 263 32 Vigántpetend 224

6 Balatonrendes 136 15 Köveskál 434 24 Révfülöp 1153 33 Zalahaláp 1194

7 Gyulakeszi 741 16 Lesencefalu 321 25 Salföld 55

8 Hegyesd 170 17 Lesenceistvánd 971 26 Sáska 305

9 Hegymagas 240 18 Lesencetomaj 1148 27 Szentbékkálla 235

Forrás: VÁTI Kht., TEIR, 2006.

Tapolca város erős térszervező hatást gyakorol a környezetében lévő településekre 
társadalmi-, gazdasági- és infrastrukturális szempontból egyaránt, melynek következtében a 
Tapolcai kistérség egyes települései Tapolca város agglomerácójának is tekinthetők: ezek a 
Zalahaláp, Gyulakeszi, Raposka, Kisapáti, Hegymagas és Tapolca alkotta mikrotérség, 
amelyben a kisebb települések – a szuburbanizáció felerősődése miatt is – gazdasági 
szempontból egy egységet alkotnak Tapolcával. A mikrotérség integrációját segítheti a helyi 
tömegközlekedés kiterjesztése a Tapolcán kívüli településekre, valamint a mikrotérségi 
együttműködés kereteinek megteremtése. 

                                               
4

KSH megfigyelési egységből a közigazgatási területi feladatok ellátására is alkalmas törvényileg deklarált területfejlesztési-
statisztikai, földrajzilag összefüggő területi egység.
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A 311/2007. kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormányrendelet szerint a 
Tapolcai kistérség átmenetileg kedvezményezett kistérségnek5 számít 2008. december 31-
ig. 

2.4.1. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás

A Tapolcai kistérség települései területfejlesztési célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező 
kistérségi társulást a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulást hozta létre, 
amelynek székhelye Tapolca.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulást a Tapolcai kistérség 33 települése 
alkotja: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic , Balatonederics, 
Balatonhenye,  Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, 
Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, 
Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, 
Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp.

A Társulás célja a kistérséghez tartozó települések lakossági szolgáltatásai színvonalának 
javítása, az önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, feltételeinek 
biztosítása, a feladatellátás összehangolása, amelynek érdekében Tapolca város a feladatok 
koordinációját végzi.

A Társulás a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében az 
alábbi feladatokat látja el:

 területfejlesztési feladatok,
 egészségügyi és szociális ellátás,
 gyermek- és ifjúságvédelem,
 alapfokú oktatás-nevelés,
 középfokú oktatás-nevelés,
 szakoktatás,
 felnőttoktatás,
 közművelődési, közgyűjteményi feladatok,
 szolgáltatás-szervezési feladatok,
 település- és területrendezés,
 műemlékvédelem, helyi építészeti védelem,
 természet- és környezetvédelem,
 katasztrófavédelem,
 közlekedés,
 vízgazdálkodás,
 településüzemeltetési feladatok,
 közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
 közigazgatási feladatok.

2.4.2. A Társulás területfejlesztési feladatai

 A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, 
azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági 
szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

 Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.
                                               
5 A hatályon kívül helyezett a 240/2006. Kormányrendeletet szerint a Tapolcai kistérségben 
Balatonhenye, Mindszentkálla, Szentbékkálla és Vigántpetend települések társadalmi-, gazdasági, 
infrastrukturális szempontból elmaradott települések voltak.
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 Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 
megvalósítását.

 Kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi 
területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a 
pályázati felhívásban is szerepel.

 Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját 
kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.

 Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 
 Elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 

erősítő felhasználását.
 Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 

programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.
 Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében.
 Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 

megvalósításához.
 Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel 

rendelkező szervezeteknél.
 Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben 

érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil 
szervezetekkel.

 Folyamatos kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal,  
 a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési  

ügynökséggel,  a    kistérségi  megbízottakkal,  a  kistérségben   működő  
közigazgatási  szervezetekkel,  intézményekkel  a  fejlesztési  szükségletek  és  a  
bonható  helyi  források  feltárása  érdekében.

 Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
 Ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

2.4.3. A Társulás település- és területrendezés feladatai

 A kistérségi fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést 
is megalapozó, a települések közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati 
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglalja.

 Összehangolja a településpolitika kidolgozásában a természeti-művi adottságok 
mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontokat is.

 Összehangolja a települési önkormányzatok, valamint szerveik építésügyi feladata 
körében a településrendezési feladatkör ellátását, az épített környezet emberhez 
méltó és esztétikus kialakítását, valamint a helyi építészeti örökség védelmét, az 
építésügy kistérségi feladatainak ellátásához szükséges anyagi és személyi feltételek 
biztosítását.

 Összehangolja a településrendezés során a települések területének, telkeinek 
felhasználására és beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakítását, segíti a 
települések összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteinek 
kialakítását, a települések adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva 
elősegíti annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való 
csökkentése mellett, segíti a települések megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes 
szerkezetének, beépítésének, építészeti és természeti arculatának védelmét.
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2.4.4. Tapolca Kistérségi szerepköre

A város kistérségi szerepkörét az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti.

IV.2. táblázat: Tapolca kistérségi szerepköre és ellátási körzetei

# Intézménytípus / tevékenység Ellátott kistérségek Ellátott települések
Ellátott 

települések 
(db)

1 ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, 
Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete 
Tapolcai Kirendeltség

Tapolcai, Sümegi 
kistérség

Tapolcai és Sümegi kistérség összes 
települése

54

2 Gyámhivatal Tapolcai kistérség Teljes 33

3 I. fokú építési hatóság Tapolcai, Ajkai 
kistérség

Tapolcai kistérség: teljes; Ajkai 
kistérségből Nyirád település

34

4 Körzeti Földhivatal Tapolcai, Sümegi, 
Ajkai kistérség

Tapolcai, Sümegi kistérség: teljes; Ajkai 
kistérségből Nyirád település

55

5 Okmányiroda (Polgármesteri Hivatal 
Irodája)

Tapolcai kistérség Teljes 33

6 Rendőrkapitányság Tapolcai, Sümegi, 
Ajkai kistérség

Tapolcai, Sümegi kistérség: teljes; Ajkai 
kistérségből Nyirád település

55

7 Tűzoltóság Tapolcai kistérség Teljes 33

8 Városi Bíróság Tapolcai, Sümegi, 
Ajkai kistérség

Tapolcai, Sümegi kistérség: teljes; Ajkai 
kistérségből Nyirád település

55

9 Városi Ügyészség Tapolcai, Sümegi, 
Ajkai kistérség

Tapolcai, Sümegi kistérség: teljes; Ajkai 
kistérségből Nyirád település

55

10 Köztisztasági feladatok Tapolcai, Sümegi
kistérség

24

11 Könyvtár, közgyűjtemény és múzeum Tapolcai kistérség A tapolcai kistérségből Ábrahámhegy, 
Badacsonytördemic, Balatonhenye, 

Balatonrendes, Gyulakeszi, Káptalantóti, 
Kékkút, Kisapáti, Köveskál, Kővágóörs, 

Lesencefalu, Lesenceistvánd, 
Lesencetomaj, Mindszentkálla, 

Nemesvita, Raposka, Salföld, Sáska, 
Szentbékkálla, Uzsa, Vigántpetend, 

Zalahaláp települések

23

12 Közoktatási, nevelési feladatok Tapolcai mikrotérség Tapolcai kistérségből Raposka, jövőben 
Kékkút és Kisapáti települések

1(+2)

13 Tapolca és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás

Tapolcai kistérség Teljes 33
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Hulladékgazdálkodás

A tapolcai székhelyű Remondis Kft. (korábban Otto Kft.) köztisztasági egyesülés tagjaként 
végzi a tapolcai és sümegi kistérség települései szilárd hulladékainak összegyűjtését, 
elszállítását és ártalmatlanítását.

IV.9. ábra: Remondis Kft. – Tapolca közszolgáltató ellátási területe

Forrás: Veszprém megye hulladékgazdálkodási terve, Progressio Mérnöki Iroda Kft., 2004.

Ivóvízellátás és szennyvízkezelés

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemelteti Tapolca város állami tulajdonú vízművét. A 
társaság látja el a vízszolgáltatás és szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatokat. Tapolca a 
Tapolca-Sümegi ellátási körzet része, melynek Üzemigazgatósága Sümegen található. A 
körzetben a DRV Zrt. által ivóvízzel ellátott települések száma 27 db, a 
szennyvízelvezetéssel ellátott települések száma 14 db, Tapolca rendelkezik önálló 
szennyvíztisztító teleppel és szennyvízátemelő műtárgyakkal is. 

Közgyűjtemény, könyvtár és múzeum

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása és a Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum könyvtárellátási szerződést kötöttek. A szerződés célja, hogy a községekben élők 
közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a korszerű, hatékony és minőségi könyvtári 
ellátáshoz. Forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítják a mind magasabb 
szintű ellátást és szolgáltatást, mérséklik a kistelepülési leszakadást. 

Az ellátórendszer a következő településekre terjed ki: Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, 
Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Köveskál, 
Kővágóörs, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesvita, 
Raposka, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Tapolca, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp.
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3. A VÁROS VONZÁSKÖRZETE

A jogszabályban kijelölt ellátókörzeteken túl Tapolca vonzáskörzeti funkciója megközelítőleg 
a kistérségre terjed ki.

Gazdasági funkció szempontjából vegyes a kép: Tapolca hagyományosan a térség 
kereskedelmi központja, amelyet a legutóbbi években létesült szupermarketek erősítenek. 
Ez a szerep különösen a fő idegenforgalmi szezonban biztosít nagy forgalmat, amikor a 
város a Balaton-part egyik kereskedelmi kiszolgálójává válik. Foglalkoztatási szempontból 
azonban a környező kistérségek, illetve szezonális jelleggel a Balaton-part hasonló 
vonzóerővel bírnak, mint Tapolca, amely kimutatható az eljáró dolgozók statisztikájából is 
(V.1.1 Demográfiai helyzet).

A különböző iparágakat és szolgáltatásokat tekintve megállapítható, hogy több esetben is 
országos jelentőségű szerepet tölt be Tapolca (IV.3. táblázat).

A 2000. évi CXII. törvény itt is hivatkozik a városra, mint „ipari jellegű fejlesztésre (…) a 
legmegfelelőbb az üdülőkörzetben” Marcali mellett.

Tapolca kulturális-rekreációs vonzáskörzete a kistérség falvait öleli fel. 
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3.1. Tapolca térségi szerepvállalása

A város térségi szerepvállalását a következő táblázat foglalja össze: 

IV.3. táblázat: Tapolca térségi szinten betöltött szerepkörei

Szerepkör
Terület/ Iparág A terület/ iparág képviselője

Nemzetközi Országos Regionális Megyei Kistérségi

Testvérvárosi 
Kapcsolatok

Lempäälä, Stadthagen, Zabola, Este, 
Pozsony, Sümeg + +

Vasúti Közlekedés MÁV Zrt. +

Egészségturizmus

Hunguest Hotel Zrt. - Hotel Pelion

Dr. Deák Jenő Kórház-rendelőintézet 
és Gyógybarlang Egészségügyi 
Szolgáltató Kft.

+

Kiránduló Turizmus
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 
Tapolcai Tavasbarlang TT , Országos 
Kéktúra útvonal, kerékpáros turizmus

+

Ipari Szolgáltatás Rockwool, Toplan, Rhodius +

Szennyvíztisztítás
Tapolcai Regionális Szennyvíztisztító 
Telep +

Kommunális  Hulladék-
Elhelyezés És 
Ártalmatlanítás 

Remondis Kft. +

Távközlés
Országos távbeszélő-hálózat megyei 
primer körzetközpont +

Gázszolgáltatás E.ON Zrt. +

Egészségügyi Ellátás 
Dr. Deák Jenő Kórház-rendelőintézet 
és Gyógybarlang Egészségügyi 
Szolgáltató Kft.

+

Közművelődés

Wass Albert Könyvtár és Múzeum, 
Tapolca és Környéke Kistérségi 
Társulás könyvtárellátó rendszere

Tamási Áron Művelődési Központ

Városi Mozi

+

Közigazgatás Tapolca Polgármesteri Hivatal +

Élelmiszeripari 
Kereskedelem

Tesco, Spar, Lidl, Penny Market, CBA +

Közlekedés Somló Volán Zrt., MB Balaton Kft. +

Oktatás-Nevelés
Tapolca és Környéke Kistérségi 
Társulás +

Területfejlesztés
Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása +

Sport

Városi Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.

Városi Sporttelep

Városi Rendezvénycsarnok

+
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V. HELYZETELEMZÉS A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN

1. TÁRSADALMI JELLEMZŐK

1.1. Demográfiai helyzet

Az 5,14 km2 területű város népessége 2006-ban 17 332 fő volt, amivel a megyében az ötödik 
helyen állt a települések rangsorában, népsűrűsége pedig 273 fő/km2. A város népessége a 
bauxitbányászat fejlődésével fokozatosan emelkedett, annak hanyatlása azonban a 
népességszámra is kihatott. A városban legtöbben 1990-ben laktak, azóta a népesség 
folyamatosan csökken. Ez a tendencia az utóbbi 10 évre is jellemző volt, 2006-ban több mint 
1000 fővel lakták kevesebben, mint tíz évvel korábban, 1997-ben. Ez a csökkenés jellemezte 
kistérsége mellett megyét is, előbbinek népességvesztése 1500, míg utóbbié közel 10 000 fő 
volt ugyanezen időszak alatt. 

V.1. ábra: Az állandó népesség változása (fő)
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Forrás: KSH T-STAR, 1997-2006.

A népességcsökkenés hátterét nem is elsősorban a természetes szaporodás negatív volta 
adja. Az elmúlt tíz év során ugyanis ugyanannyiszor születtek többen a városban, mint 
ahányszor az elhalálozottak száma került túlsúlyba. Mind a negatív, mind a pozitív évekre 
jellemző az országos, megyei, illetve kistérségi adatokkal való összehasonlítás során az, 
hogy mértéke azoktól nagymértékben elmarad. Míg az említett, nagyobb térségi szinteken 
2006-ban 1000 főre több mint 3 fő negatívum volt jellemző, addig Tapolcán csupán -1,67 fő. 
Ez az alacsonyabb arány jellemző volt mind a 10 évre, sőt, ahogy már említettük, voltak 
évek, amikor a természetes szaporodás pozitívba fordult. Elmondhatjuk tehát, hogy a város 
népességcsökkenését elsősorban nem ez okozta. Ennél egy jelentősebb folyamat zajlott 
ugyanezekben az években, amely a népesség számát döntően befolyásolni tudta, ez pedig 
az elvándorlások magas aránya volt. Ugyan pontos adatokkal csak a 2002 utáni évekre 
rendelkezünk ennek mértékéről, azonban ennek mértéke alapján következtetni lehet arra, 
hogy az ezredforduló környéki, illetve az azt megelőző években is jellemző volt a népesség 
jelentős kifelé irányuló migrációja. 2002 után az 1000 főre jutó vándorlási egyenleg -10 fő 
környékén mozgott minden évben, míg a kistérséget ennél jóval csekélyebb arány 
jellemezte, még az eddigi maximumában, 2006-ban sem érte el a -4 főt. A megye többi, 
10.000 fő feletti városával összehasonlítva is egyértelműen Tapolcára jellemző a legnagyobb 
elvándorlás, 2006-ban is csupán Ajka tudta megközelíteni értékét, a többi város esetében az 
elvándorlás -3 fő alatti, vagy pozitív volt. 

A város környezetének, a Tapolcai kistérség településeinek vándorlási egyenlegei alapján 
Tapolca és szomszédja, Hegyesd mellett a kistérségnek csupán délkeleti néhány települését 
jellemezte negatív vándorlási egyenleg 2006-ban, a kistérség többi települése vándorlási 
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célterület volt ebben az évben. A Tapolcát övező településekre ez még inkább jellemző, 
legnagyobb arányú, odavándorlásból eredő népességnyereség elsősorban ezeket a 
településeket jellemzi, ami feltételez bizonyos fokú, Tapolcáról való célirányos kiköltözést a 
környező településekre.

V.2. ábra: A Tapolcai kistérség településeinek 1000 főre jutó vándorlási egyenlege (2006) (fő)

Forrás: KSH T-STAR, 2006.

A népesség a nagyobb térségi szintű adatokkal összehasonlítva ma még fiatalosabb 
korszerkezetű, az idősek aránya 2006-ban közel 2 százalékponttal maradt alatta az 
országos átlagértéknek, illetve ugyancsak alacsonyabb volt, mint a kistérségi és megyei 
adatok. A fiatalkorúak aránya csaknem azonos volt az országos adattal, míg az aktívkorúaké 
majd 2 százalékponttal meghaladta azt. Tendenciáját tekintve azonban rosszabb képet 
kapunk: a fiatalkorúak aránya az utóbbi tíz esztendőben rohamosan, közel 5 százalékponttal 
csökkent, míg az időskorúaké ugyanennyivel növekedett. A tendencia jóval magasabb fokú 
volt, mint mind a kistérségben, mind a megyében, mind az országban. Ez alapján a városból 
kiköltözők elsősorban a fiatalabb korúak köréből kerülnek ki, az idősebbek kevésbé érintettek 
az elvándorlás folyamatában. 
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V.3. ábra: A népesség korösszetétele korfán

Tapolca korszerkezete (2001)
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Forrás: Népszámlálás 2001.

V.4. ábra: A népesség korösszetételének változása
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Forrás: KSH T-STAR, 1997-2006.

A lakosság döntő többsége a 2001-es Népszámlálás során magyarnak vallotta magát, 
valamilyen nemzetiséghez tartozónak viszont a lakosságnak csupán a töredéke. Eszerint a 
romák aránya 0,9%, a németeké 0,6%, míg az egyéb nemzetiségűek elhanyagolható 
szeletet képviselnek a városban. Elsősorban a romák aránya ennél a valóságban magasabb, 
pontos információ azonban nincsen számukra vonatkozóan, csak azt tudni pontosan, hogy 
elsősorban a város déli részén, az egyik leginkább fejlesztésre szoruló városrészben tömörül 
legnagyobb részük.
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1.2. Foglalkoztatás

A rendszerváltozás előtti évtizedekben a városi munkalehetőségek főleg a 
bauxitbányászatra, a laktanyára, illetve a vasútra voltak alapozva, emellett jelentős 
foglalkoztató volt a Bakony Művek (autóalkatrészgyártás), a perlit-, bazalt- és 
üveggyapotgyár, a parkettagyár. 1990 után azonban az elavult ipari berendezkedés miatt az 
egykori vállalkozások nagyobb része megszűnt, a bauxitbányászat szintén visszafejlődött, a 
honvédség tapolcai létesítményei megszűntek, valamint a vasút területéről is nagy számban 
bocsátották el a munkavállalókat. Emiatt Tapolcán is megjelent a munkanélküliség, amely a 
1990-es évek közepén tetőzött. Majd tendenciáját 1997-es év után egy ezredforduló utánig 
tartó egyértelmű csökkenés jellemezte, ami dinamikájában jóval erősebb csökkenés volt, 
mint ami az országos, a megyei és a kistérségi változásra volt jellemző. Ennek 
köszönhetően az időszak végére Tapolca munkanélkülisége jóval alacsonyabbá tudott válni, 
mint ami az említett területi szinteket jellemzi. 2003 után azonban Tapolcát is érintette az a 
gazdasági recesszió, amely – munkanélküliség szempontjából - az ország szinte valamennyi
vidékén éreztette hatását, így azóta a munkanélküliek aránya a városban is újra növekedni 
kezdett, ennek ellenére meg tudta tartani viszonylag jó helyzetét. 2006-ban 535 fő volt 
regisztrált munkanélküli a városban, ezzel a 4,9%-os munkanélküliségi rátájával a megye 
10.000 főnél nagyobb városai között a középmezőnyben szerepel, a megyeközpont, 
valamint Ajka aránya alacsonyabb, míg Pápa és Várpalota munkalehetőségei ennél 
rosszabbak.

Mára Tapolca – elveszítve korábbi gazdasági szerepét – elsősorban a szolgáltatásokra, 
illetve a turizmusra épülve alakította ki új gazdasági szerkezetét, amely a városi 
munkalehetőségeket is elsősorban ezekben a szektorokban is kínálja. A város emellett nagy 
számban foglalkoztat munkavállalókat a környező településekről is, amelyek gazdasága 
elsősorban a helyi turizmusra épült, egyéb munkalehetőségek ezeken a településeken csak 
szerényebb mértékben találhatóak, így sokan a központi városban vállalnak munkát. A 2001-
es népszámlálási adatok alapján a városban foglalkoztatottak 21%-ának nem Tapolcán volt 
bejelentett lakhelye.

Másrészről, a tapolcai bejelentett lakhelyűek 28%-a nem Tapolcán dolgozik. A helyben 
dolgozó tapolcaiak 75%-a a szolgáltató szektorban foglalkoztatott, míg a városból eljáróknak 
csak 43%-a (legnagyobb részük, 49%-a az ipari szektorban), amely mutatja az ipari 
munkahelyek hiányát a városban, valamint azt, hogy a szolgáltatások nem tudták felszívni a 
helyi munkaerő egy részét.
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V.5. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása (%)
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Forrás: KSH T-STAR, 1997-2006.

A város jelentős foglalkoztatási szerepét mutatja a foglalkoztatottak magas aránya, illetve a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők alacsonyabb volta a megyei, regionális, 
valamint országos értékekhez képest. Ugyanígy, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
is alacsonyabb a magasabb térségi szinteken tapasztaltakénál. 

V.6. ábra: A foglalkoztatottság helyzete (2001)
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Forrás: KSH Népszámlálás 2001.

A város legjelentősebb munkáltatója jelenleg Tapolca Város Önkormányzat 
intézményrendszere 377 főt, majd a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató Tapolcai Dr. 
Deák Jenő Kórház-rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Kft. A 
magánszektor legjelentősebb foglalkoztatói a CELL-COMP (480 fő), a Rockwool (120 fő), a 
Hotel Pelion (155 fő), a Tesco (50-100 fő között), a Rhodius (78 fő). Ugyanezen 
vállalkozások benne vannak a város legnagyobb árbevételt elérő cégei között is, ez is 
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mutatja a város alapvetően szolgáltatási szektorra átállt gazdaságát. Jelentős munkaadók a 
közszférában Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, valamint az állami közhivatalok pl. 
Magyar Posta: a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 1000 főt. A foglalkoztatás jövőbeli 
fejlesztése során emiatt figyelemmel kell lenni a szekunder szektor fejlesztésére is, 
elsősorban a volt ipari park területének, illetve a bevezető utak mentén kijelölt gazdasági 
területek kihasználásával.

1.3. Iskolázottság

A gazdaság bizonyos fokú diverzifikálását, fejlettebb technológiájú ágazatok térségbe 
vonzását lehetővé tenné a város lakosságának iskolázottsága is: mind a kistérségnél, a 
megyénél, mind az országnál magasabb arányban vannak jelen a 25 év fölötti 
népcsoportban a felsőfokú végzettségűek, illetve ugyanígy, a középfokúak aránya is 
meghaladja ezek átlagát. A megye 10.000 fő feletti városai között Tapolca ugyancsak 
előkelő helyet foglal el, mind a felső-, mind a középfokú végzetteket tekintve Veszprém után 
(amely önálló egyetemmel rendelkezik) a második legelőkelőbb helyet foglalja el.

A városban jelenleg négy önkormányzati (1810 férőhely) és egy egyházi (340 férőhely) 
alapfokú oktatási intézmény található, továbbá két középfokú intézmény (1300 férőhely). A 
Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban gimnáziumi oktatás, 
postaforgalmi szakközépiskolai képzés (mely keretében már új osztály nem indul) folyik. A 
Széchenyi István Szakképző iskolában (volt KISZI) szakközépiskolai és érettségi utáni 
szakképzés, illetve hagyományos szakmunkásképzés folyik, az iskolában lehetőség van 
akkreditált felsőfokú szakképesítés megszerzésére is. Mindkét középiskolában folyik a 
szakmunkások szakközépiskolai képzése is. Ezen kívül a városban működik sajátos nevelési 
igényű általános iskola (200 férőhely), valamint alapfokú művészetoktatási intézmény, 
zeneiskola (430 férőhely). A távolabbról bejáró tanulók számára egy diákotthon és kollégium 
is rendelkezésre áll (110 férőhely). Felsőfokú képzést folytató intézmény a városban jelenleg 
nem működik, ennek a fényében mindenképpen pozitívum a városi népességben a felsőfokú 
végzettségűek viszonylag magas aránya.

A városi oktatási intézmények Tapolcán a környező településekről bejáró tanulókat is 
ellátnak, azonban az utóbbi időben a bejáró gyermekek száma jelentősen csökkent. 2007 
októberében a városban összesen 1437 diák tanult alapfokú oktatási intézményben, ebből 
304-en jártak be más településről. A középiskolásoknál arányuk jóval magasabb, az 1121 
tanulónak több mint fele, 607 fő volt bejáró a 2007/2008-as tanév első félévében. Az 
oktatásban részt vevők száma egyik oktatási formában sem haladja meg a férőhelyek 
számát, emiatt – és a gyermeklétszám jövőbeli alakulását is figyelembe véve – az oktatási 
intézmények kapacitásbővítésére nincsen szükség. Szükség van azonban az oktatási 
struktúra jelentős átalakítására, amelynek érdekében egy oktatási koncepció is kidolgozásra 
került. Tapolca Város Önkormányzata átgondolta és a változó körülményekre való tekintettel 
átszervezte óvodáit és iskoláit, amely változás 2008.szeptemberében lép hatályba. Az 
átszervezett óvoda neve: Tapolcai Óvoda, az átszervezett iskola neve: Tapolcai Általános 
Iskola. Az eddigi önálló óvodák és iskolák tagintézményekként működnek tovább, megtartva 
arculatukat, sajátosságaikat, hagyományaikat.

A középiskolai oktatást illetően egy Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) kialakítása 
tervezett a városban. 
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V.7. ábra: A népesség iskolai végzettség szerint (2001)
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Forrás: KSH Népszámlálás 2001.

2. GAZDASÁGI JELLEMZŐK

2.1. A város gazdasági helyzete

Tapolcán a 90-es évekig a bauxitbányászat, illetve a perlit- és bazaltfeldolgozás 
(építőanyagipar)  volt a meghatározó gazdasági ág. Ennek leépülésével hullámvölgybe került 
a város és a kistérség foglalkoztatása, emellett csökkent a megtermelt jövedelmi szint. A 
különböző (főleg turisztikai) szolgáltatások megerősödésével a városban termelt jövedelem 
visszaesése az országos átlaghoz képest a 2000-es évek elején megállt, és az országos 
átlag közelében, attól néhány százalékponttal elmaradva stabilizálódott, ami azonban a 
megyei és a régiós átlagnál alacsonyabb szintet képvisel. A megye 10.000 főnél népesebb 
városaival összevetve azt tapasztaljuk, hogy a rendszerváltozás óta eltelt másfél évtized 
egyik legnagyobb vesztese Tapolca volt. A megyeszékhely kivételével mindegyik városban 
történt kisebb-nagyobb visszaesés a rendszerváltozást követő években, azonban egyik 
városban sem volt olyan nagy volumenű ez a hanyatlás, mint Tapolca esetében. Az új 
szolgáltatások megjelenése a városban egyelőre nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni a 
korábbi tevékenységek megszűnését. 
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V.8. ábra: Az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap változása az országos átlaghoz (100%) képest
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Forrás: KSH T-STAR, 2006.

2.2. Kistérségi dinamika

Hasonlóan a városhoz, a Tapolcai kistérség területére is hasonló visszaesési folyamat volt 
jellemző a rendszerváltozás óta eltelt időszakban. Csupán a személyi jövedelemadó-alap 
azonban nem ad egészen biztos támpontot egy település, vagy kistérség gazdasági 
változásának jellemzésére. Mivel azonban más, hasonlóan jól felhasználható adatforrás nem 
létezik, éppen ezért egy kistérségi szintű vizsgálat folyt 2004-ben, amelynek keretében az 
akkori 168 kistérséget fejlettség szerinti öt kategóriába (dinamikusan fejlődő, fejlődő, 
felzárkózó, stagnáló, lemaradó) sorolták be. A besorolás alapjaként egy komplex mutatót 
hoztak létre kilenc változó alapján (a befektetett külföldi tőke egy lakosra jutó értéke 2004-
ben, személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy lakosra 2004-ben, személyi 
jövedelemadó alapot képező jövedelem egy lakosra 1992-ben és 2004-ben, működő 
gazdasági szervezetek ezer lakosra jutó száma 2004-ben, működő gazdasági szervezetek 
száma 1996-ban és 2004-ben, munkanélküliek aránya 2004-ben, vándorlási különbözet ezer 
lakosra jutó száma 1990-2004, távbeszélő főállomások ezer lakosra jutó száma 2004-ben, 
személygépkocsik száma ezer lakosra 2004-ben). Eszerint a Tapolcai kistérség egésze már 
valamivel jobb képet mutat a megye kistérségei között.
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V.9. ábra: A kistérségek fejlettségi típusai 

Forrás: KSH, 2004.

2.3. Vállalkozások, gazdasági ágak

Mint már említettük, a város gazdasági életében a szolgáltatások, beleértve a vendéglátás 
vált a leginkább meghatározó ágazattá. Ezt támasztja alá a város működő vállalkozásainak 
kiemelkedő aránya: mind a kereskedelem, javítás, mind a szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás, mind a pénzügyi közvetítések, mind a közösségi, személyi szolgáltatások 
területén működő vállalkozások nagyobb részt képviselnek a város összes vállalkozásából, 
mint ami a megye, illetve az ország vállalkozás-összetételét jellemzi, ezzel szemben a 
mezőgazdaság, valamint az ipar részaránya alacsonyabb.
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V.10. ábra: Működő vállalkozások aránya nemzetgazdasági áganként (%) (2005)
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Forrás: KSH T-STAR, 2006.

A városban 2005-ben a KSH adatai alapján 2202 regisztrált vállalkozás volt, amelynek 75%-
a, 1660 vállalkozás volt egyéni. A működő vállalkozások száma ennél alacsonyabb, az 1382 
működő vállalkozásból 1017 volt egyéni. Ezek az adatok a városi székhelyű vállalkozások 
számát mutatják, többet mondanak azonban a kivetett iparűzési adóból származó adatok, 
amelyek a városi telephelyű vállalkozásokat mutatják, ez alapján a 2006-os évben összesen 
1840 vállalkozás működött Tapolcán. Hasonlóan a városi székhelyű, működő 
vállalkozásokhoz, legnagyobb részük a kereskedelem és javítás, az ingatlanügyletek, 
valamint a szálláshely-szolgáltatás és az építőipar területén tevékenykedett. 
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V.11. ábra: Iparűzési adót fizető vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerint Tapolcán (2006)
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Forrás: Tapolca Város Önkormányzata, 2008.

A város működő vállalkozásainak 1000 főre jutó száma mind a megyei, mind az országos 
átlagot megelőzi. Azoktól eltérően azonban a tapolcai vállalkozások foglalkoztatottak szerinti 
mérete átlagosan jóval kisebb, ami elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a városban 
nincsen 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalat, sőt, a 20-49 főt foglalkoztatóak 
aránya is jóval alacsonyabb. 

A mezőgazdasági vállalkozások száma az évtizedben folyamatosan csökkent, hiszen
gazdaságok, majorok szűntek meg. Jelenleg a volt zártkert területén folyik kisparcellás házi 
jellegű kertművelés és szőlőművelés, a külterületek egy részén pedig a szőlőkön, szántókon, 
illetve legelőkön folyik gazdálkodás. Szőlő- és bortermeléssel ma is nagy arányban 
foglalkoznak, ennek szerepe már a korábbi évtizedekben, évszázadokban is fontos volt a 
település életében. Korábban az állattartás is jellemző volt a kistérségben, mára ez 
megszűnt.
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Mint láttuk már többször is, az ipar a rendszerváltozás után nagymértékben leépült, ma a 
városban túlnyomórészt kisvállalkozások képviselik az ágazatot. Környezetbarát ipari 
vállalkozások tapolcai megjelenését éppen ezért pártolni kell, ennek egyfelől megvannak a 
földrajzi alapjai (a bevezető utak, valamint a kijelölt északnyugati ipari területen elegendő 
hely áll rendelkezésre), másfelől gazdasági alapjai is. A tágabb környezetben találhatóak a 
régió nagy ipari bázissal rendelkező települései (Veszprém, Székesfehérvár), amelyeknek 
viszonylagos közelsége alapjaként szolgálhat egy azokkal összefonódó, beszállítói 
hálózatba kapcsolódó szolgáltatások, a környezetét nem terhelő ipar számára. Emellett 
Tapolca közúti és vasúti elérhetősége jó, könnyen elérhető az említett két város mellett a 
nyugati országhatár is. A város rendelkezik továbbá egy jelenleg még kihasználatlan 
területtel is, amelynek repülőtérként való hasznosítása nem kizárt. Megemlíthető továbbá a 
Balaton közelsége is, illetve az annak kiszolgálására alapuló gazdaság megteremtésének 
lehetősége. 

A városi gazdaságban előkelő helyet tölt be a szolgáltató szektor, azon belül is a 
kereskedelem. Ezt mutatja az 1000 főre jutó kiskereskedelmi üzletek száma, amely jóval 
meghaladja a megyei és országos arányokat. A vállalkozások alacsony mérete, 
elaprózottsága ezen a területen is megfigyelhető, a kiskereskedelmi üzletek egy jelentős 
része ugyanis egyéni vállalkozók tulajdonában van. Az utóbbi 10 év alakulását figyelembe 
véve az ezredforduló előtti években a kiskereskedelmi üzletek száma közel 100 új 
vállalkozással gyarapodott, 2000 óta azonban nagyrészt stabilizálódott számuk. Az egyéni 
vállalkozások aránya az akkori növekedésnek köszönhetően folyamatosan csökkent, 
számuk ugyanis számottevő mértékben nem változott 1997 után sem, az azóta megjelent 
vállalkozások inkább nagyobb tételben árusító multinacionális cégek voltak (Spar, TESCO, 
Lidl, Penny Market). Ezek közül a legjelentősebb a TESCO, amely nyáron a Balatonra 
látogató turisták kiszolgálásában is jelentős részt vállal. A városközpontban található piac 
helyet biztosít az őstermelőknek, helyi árusoknak, de az épület felújításra szorul.

V.12. ábra: Kiskereskedelmi üzletek számának alakulása (db)
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Forrás: KSH T-STAR, 1997-2006.

A kiskereskedelmi üzletek száma 2006-ban összesen 378 volt, közel felét ruházati, 
élelmiszer jellegű, vasáru-, festék-, üveg-, barkácsüzletek adták. Üzletekkel a település jól 
ellátott, nem csak a várost, hanem környezetét, illetve idegenforgalmi szezonban a Balatonra 
érkező turisták egy részét is nagyrészt el tudja látni. 
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V.13. ábra: A kiskereskedelmi üzletek összetétele Tapolcán (2006)
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Forrás: KSH T-STAR, 2006.

A vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás területén tevékenykedő vállalkozások igen nagy 
szeletet képviselnek a városi gazdaságból, ahogy láttuk, az országos átlagot jóval megelőzi 
itteni arányuk. Ugyan az 1000 főre jutó vendéglátóhelyek tekintetében a megyéjénél 
alacsonyabb szintet képvisel, ennek azonban egyik központi oka az, hogy a megye egy 
jelentős része a Balaton mentén fekszik, ahol a vendéglátóhelyek száma kiugróan magas, 
ezzel eredményezve igen magas átlagát. A Tapolcai kistérséget nézve már jóval kedvezőbb 
a helyzet, hiszen a kistérség a Balaton partjáig terjed, ahol ugyancsak nagyon magas a 
vendéglátóhelyek száma. A szállásférőhelyek tekintetében szintén a Balaton befolyásolja a 
lemaradást a megyéhez képest. Az 1000 főre jutó vendégek, valamint vendégéjszakák 
száma alapján a város idegenforgalmi vonzereje igen nagy, sőt, az utóbbi években 
erőteljesen növekvő tendenciájú, a már meglévő idegenforgalomra alapozott vállalkozások 
tehát várhatóan a jövőben is egyre inkább ki tudják majd használni az ebben rejlő 
lehetőségeket. A szállás- és vendéglátóhelyek számának jövőbeli további növekedését 
irányozza elő az a tény, hogy még a Balaton által nagyban befolyásolt megyei értékekhez 
képest is igen magas a városba látogató vendégek 1000 főre jutó száma. A városi 
szálláshely-kapacitás ez alapján sokkal inkább kihasznált, mint ami a megye egészére 
jellemző, további fejlesztések ezen a területen tehát mindenképpen támogatandóak.



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

39

V.1. táblázat: Vállalkozási és idegenforgalmi adatok (2006)

Tapolca Veszprém megye Ország

1000 főre jutó működő vállalkozások száma 78,9 69,2 69,6

1000 főre jutó kiskereskedelmi üzletek száma 21,8 17,0 16,3

1000 főre jutó egyéni vállalkozások által üzemeltetett 
kiskereskedelmi üzletek száma

10,1 7,9 6,5

1000 főre jutó vendéglátóhelyek száma 6,2 7,8 5,6

1000 főre jutó szállásférőhelyek száma 32,1 97,4 31,0

1000 főre jutó vendégek száma 1797 1315 714

1000 főre jutó vendégéjszakák száma az összes szálláshelyen 8265 5221 2556

Forrás: KSH T-STAR, 2006.

Ezt a lehetőséget támasztja alá az a tendencia, amely az utóbbi években jellemezte a 
vendégéjszakák, illetve a vendégek számának alakulását. 2002 után a városba látogatók 
száma ugyanis rendkívül nagy mértékben megugrott, 2005-ben a három évvel korábbihoz 
képest közel 60.000-rel több vendégéjszakát töltöttek a látogatók a városban, a vendégek 
száma pedig a korábbi, néhány ezer főről közel 30.000 főre nőtt ebben az időszakban. A 
kereskedelmi szálláshelyek számában 2003-ban egy hasonlóan nagy megugrás történt, 
közel kétszeresére növekedett a férőhelyek kapacitása a korábbi évekhez képest, amely egy 
2004-es maximumot követően 2006-ra némiképp csökkent (556 férőhely). Az ezredforduló 
utáni nagy fejlődésben szerepe volt a 2003-ban megépült négycsillagos Hotel Pelionnak, 
amely 450 fő befogadására képes. Az idegenforgalom kielégítését ezen kívül egy 
kétcsillagos szálloda, továbbá apartmanházak, panziók és vendégházak biztosítják. 

Szálláshely-szolgáltatók Tapolcán

Szállodák (2 db):
 Hotel Pelion****

o Férőhelyek száma: 450 fő
 Hotel Gabriella***

o Férőhelyek száma: 45 fő

Panziók, szálláshelyek (8 db):
 Apartmanházak: 35 fő
 Diákotthon: 100 fő
 Fizető-vendéglátó szálláshely: 20 fő
 Győrffy Villám Panzió: 10 fő
 Judit Vendégház: 16 fő
 Szent György Panzió: 20 fő
 Vadrózsa Panzió: 14 fő
 Varjú Fogadó: 20 fő.

A látogatók számában történt meglódulás ellenére a város további kiaknázatlan 
idegenforgalmi vonzerőkkel rendelkezik, amelyek felmérése és fejlesztése további bővülést 
jelenthetne a látogatók számában. Ez a város kulturális vonzereje mellett összpontosulhat 
egyrészt az egészségturizmus körül, amelyet az ország három gyógybarlangjának egyikére, 
valamint a termálvízre lehet alapozni; másrészt a Tapolcai-medence nyújtotta természeti és 
borturisztikai kínálatra, amelynek Tapolca lehet a kiszolgáló központja.
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V.14. ábra: Vendégek és vendégéjszakák száma Tapolcán (fő)
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Forrás: KSH T-STAR, 1998-2006.

3. KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

3.1. Lakáshelyzet

A város szerkezeti képe viszonylagos homogenitást mutat, a központi városrész mellett 
földrajzilag elkülönülő egységet alkot a városhoz 1977-ben hozzácsatolt Tapolca-Diszel, 
amely a várostól keletre, a Csobánc északi lábánál, a veszprémi út mentén helyezkedik el. A 
várostól nyugatra, a város többi részétől elkülönülve helyezkednek el az egykori honvédségi 
területek, amelyek lepusztult épületállománya jelenleg üresen áll. Többszintes épületek 
elsősorban a város központi részére jellemzőek, az ezt körülölelő városrészek nagy részén 
földszintes családi házak épültek, noha több helyszínen többszintes, blokkos panelépületek 
is találhatók. 

Jelenleg a város lakásállománya 6834, ebből 232 önkormányzati tulajdonú. 8,7%-uk 
alacsony komfortfokozatú. Ez a megyei (15,3%), illetve országos (18,2%) adatokkal 
összehasonlítva mindenképpen előnyös képet mutat ugyan, azonban figyelembe véve azt, 
hogy az utóbbi adatokat nagymértékben befolyásolja a kistelepülések gyakran rossz 
minőségű lakásállománya, az ilyen összehasonlítás fenntartásokkal kezelendő. A megye 
10.000 főnél nagyobb lélekszámú településeivel való összehasonlítás emiatt célravezetőbb: 
ez alapján a városi lakásállomány színvonala alacsonyabb mind Veszprémnél, mind Ajkánál, 
mind Várpalotánál. Ezt leginkább a déli városrész lakásai okozzák, amelyek sok esetben 
rendkívül elavultak, ugyanis a korábbi építési szabályozás nem tette lehetővé a meglévő 
épületállomány felújítását, ami a városrész bizonyos fokú szlömösödéséhez vezetett. 

A népesség folyamatos elköltözésének folyamata tennen érhető az újonnan épített lakások 
számában is. 2006-ban 85 új lakást építettek Tapolcán, míg ugyanekkor egy lakás sem 
szűnt meg. Jelentős beruházás volt korábban (2001-2002) a Széchenyi terv keretein belül a -
lakásépítésekhez, vásárlásokhoz 200 MFt Támogatással - megépült 70 önkormányzati 
bérlakás: 14 db fecskelakás építése, 14 db szociális bérlakás építése, 4 db szociális 
bérlakás vásárlása, 33 db költségelvű bérlakás vásárlása. A lakásmegszűnések száma az 
utóbbi évtizedben a 2006-os évhez hasonlóan jórészt minimális volt, új lakásokkal azonban 
minden évben bővült a város. A megyei és országos adatokkal összehasonlítva – 10.000 
főre vetítve - az újonnan épített lakások száma a legtöbb évben igen csekély volt, csupán 
2002-ben és 2006-ban volt egy-egy kiugró lakásépítést hozó év, az időszak többi részében 
igen minimális számban bővült a város lakáspiaca.
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V.15. ábra: Épített lakások száma 10000 főre (db)
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Forrás: KSH T-STAR, 1997-2006.

3.2. Környezeti állapot

3.2.1. Természetvédelem

A Natura 2000 hálózat az európai szintű természeti értékek megőrzését szolgáló területek 
rendszere. Tapolca közigazgatási területének nyugati része (volt honvédségi terület) a 
Tapolcai-medence Natura 2000 terület különleges természetmegőrzési terület kijelölése alá 
tartozik.

Tapolca országos jelentőségű védett természeti területtel és értékkel is rendelkezik. A 
település közigazgatási területének délnyugati és délkeleti szegélye a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park védett természeti területe. A település északi, északnyugati és északkeleti 
része a Nemzeti Ökológiai Hálózat területe által érintett. 

Tapolca a fenntartható településfejlesztés érdekében kiemelt figyelmet fordít helyi értékei 
megóvására is. Illetékességi területén számos helyi jelentőségű természetvédelmi területet 
és értéket jelölt ki, nyilvánított védetté és ügyel azok megőrzésére. Városfejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítása érdekében kapcsolatot tart fenn a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel.

A településfejlesztési elképzelések megvalósítása során a természetvédelmi oltalom alatt 
álló területek esetében figyelembe kell venni a természetvédelmi és egyéb a védelemmel 
összefüggő jogszabályi kötelezettségeket. A természetvédelmi oltalommal rendelkező 
területeken bizonyos fejlesztési tevékenységek megvalósulását természetvédelmi érdekek 
bírálnak felül, amellyel összefüggő szakvéleményt az illetékes természetvédelmi hatóság 
mond ki.
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V.16. ábra: Tapolca természetvédelmi besorolás alá eső területei

Forrás: Tapolca Város Településszerkezeti Terve

V.2. táblázat: Tapolca természetvédelmi területei és természeti értékei

# Jelentőség Név Városrész

1. Országos Balaton-felvidéki Nemzeti Park Volt honvédségi terület

2. Országos Tapolcai Tavasbarlang felszíne TT Belváros

3. Országos Tapolcai Kórház-barlang Belváros

4. Országos Tapolcai Tavasbarlang Belváros

5. Országos Malom-tó (8 db) és környezetének (4db) forrásai Belváros

6. Helyi Tó környéke (Nagytó és Kistó) és Templomdomb Belváros

7. Helyi Petőfi-liget   Belváros

8. Helyi
Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) - Zeneiskola 

udvara, 880/2 hrsz.
  Belváros

9. Helyi
Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) - volt 

„Casco” ház udvarának északi része, 2781 hrsz.
  Belváros

10. Helyi
2 db Atlasz cédrus (Cedrus atlantica ’Glauca’) -

Batsányi János utca északi vége, 864 hrsz.
  Belváros

Forrás: Tapolca Város Településrendezési Terve, 2008.,  Örökségvédelmi Hatástanulmány, 2006

Tapolca Város ex lege védett barlangjainak és természetvédelmi területeinek felsorolását az 
IVS 1. melléklet tartalmazza.

3.2.2. Épített értékek

Az utak találkozásánál az 1200-as években kialakult egykori mezőváros, jelenleg jellegzetes 
kisváros képét mutatja. A központi várostest délnyugati része az úgynevezett régi Tapolca. 
Keskeny többszörösen törtvonalú, organikus szövetet alkotó utcáira, döntően optikai zártsorú 
utcaképek jellemzőek, földszintes családi lakóházakkal. A fő tengely – Deák Ferenc utca-Fő 
tér – kétszintes, magastetős lakóépületek zártsorú együttese, a földszinten üzletekkel, a 
felső szinten (ma már több esetben a tetőtérben is) lakásokkal. A tölcsér alakú, nagyrészt 
védett, XIX. századi épületek alkotta Fő tér (régen vásártér) zárása a 60-as években lezajlott 
bontások után mindkét végén új épülettömeggel történt meg (Belvárosi Irodaház, OTP-
székház). A mediterrán hangulatú Malomtó-part a Felső- és Alsó-tó körül a kisváros 
legszebb tere. A régi tapolcai tömb halmaztelepülés jellegű.  A mai kisváros szerkezete jól 

Ökológiai Hálózat Területe

Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett 
természeti területe

Egyéb természetvédelmi oltalom alatt nem 
álló települési terület

Natura 2000 terület

Jelmagyarázat
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áttekinthető, a természetes adottságokra épített. A város területe északról dél felé lejt (a régi 
Balaton-meder feletti terület). A gépkocsiforgalom gyűjtőútjai döntően kelet-nyugati irányúak, 
a szintvonalakkal párhuzamosan haladnak. A gyalogos utak, lakóutak jellemzően észak-déli 
irányúak, leküzdik a jelentős szintkülönbséget. A Pacsirta utca-József Attila utca északon, az 
Ady Endre utca a városközpontban, egy szinttel lejjebb a fő tengely, míg egy szinttel alatta a 
Malomtó együttese. Rendkívül értékes, érdekes a településszerkezet előbb említett észak-
déli szivárgó rendszere a kapuátjárók alatti gyalogos közlekedési sikátorokkal, 
tömbbelsőkkel. (A városközponti tömbrehabilitáció megkezdődött.) A tömeges lakásépítés 
döntően a város keleti részén az úgynevezett Y lakótelepen valósult meg az 1970-es 1980-
as években; a lakosság majdnem 40%-a, közel 6500 ember él itt.

A meglévő település karaktere nem egységes. A várostest délnyugati részén a régi Tapolca 
területén a megőrzött utcaszerkezet döntően földszintes lakóépületeket szolgál ki. A kisváros 
legértékesebb részeként a Fő tér és a Malomtó építészeti együttese kezelhető (helyi 
védettséget is élvez). Itt a hagyományos kistelepülési morfológia érvényesül, középső 
legmagasabb pontként a Templom dombon elhelyezkedő római katolikus műemlék templom 
és zárda együttese jelentkezik. A városi sziluettből rendhagyóan emelkedik ki az Y épületek 
keleti tömbje, ez a blokk hamis illúziót kelt, közép- illetve nagyvárosi hangulatával. 
Ugyanakkor jelzi, hogy kelet felé városi alközpont is működik, részben ellátva a lakosság 
tízszintes épületekbe zsúfolódó többségét, kiegészítve a történelmi városközpont 
szolgáltatásait. A korábbi rendezési tervek, így a 2000-ben elfogadott is (jelenleg hatályos) 
arra törekszenek, hogy az átmenet nélkül jelentkező, így diszharmonikus jelentős tömeg 
ugrást visszasimítsák a város testhez, bontsák le az eltúlzott léptékű arányokat.

A település az országos védelem alá nem helyezhető, de a város történeti múltját és 
építészeti kultúráját magában hordozó, és a városban élők önbecsülését elősegítő 
épületcsoportok, épületek, építmények, illetve azok egyes részei megőrzése érdekében 
védelmi rendeletet alkotott. A védelem biztosítja védett építészeti értékek fennmaradását, 
megőrzését, rendeltetésnek megfelelő használatát. 

V.3. táblázat: Tapolca műemlékei

# Utcanév Házszám Hrsz. Megjegyzés Városrész

1 Templom-domb 55 templom, római katolikus Belváros

2 Fő tér 4. 865/2 Szentháromság-szobor Belváros

3 Csobánc utca 1. 60 Plébániaház Belváros

4 Fő tér 17. 2820 Lakóház Belváros

5 Martinovics Ignác utca 1-3. 683, 684 vízimalom-együttes Belváros

6 István utca 11. 4427 Lakóház Tapolca-Diszel

7 István utca 4013 templom, római katolikus Tapolca-Diszel

8 Hajagos dűlő 7311 Présház Tapolca-Diszel

9 Miklós utca 4103 Kőhíd Tapolca-Diszel

Forrás: Tapolca város 43/2004. (XI. 02.) Kt. Rendelete

Tapolca város helyi jelentőségű védett műemlékeinek, épített értékeinek és régészeti 
lelőhelyeinek leltárát és részletes ismertetését az örökségvédelmi hatástanulmány 
tartalmazza.



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

44

3.2.3. Környezetvédelem

Vízminőség

A település a 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 
szerint a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny besorolású területen 
helyezkedik el, ezért a hulladékgyűjtést, kezelést és ártalmatlanítást fokozott gonddal kell 
megtervezni és végezni. Tapolcán a vezetékes vízellátás közel 100 %-ban megoldott és 
jelentős, a szennyvízcsatorna kiépítettség a városban közel 90%-os és a lakossági 
rákötések aránya a településen eléri a 90%-ot.

Felszíni vízfolyások: Tapolca-patak, Szentkúti-ér, Eger-víz, Tapolcai-Séd.

A talajvizet 10-20 méter között lehet elérni (a Déli városrészben ez 1 méter körüli). 
Mennyisége csekély, mert a karsztos háttérből nem kap utánpótlást. A rétegvizek sem 
kiadósak. Az artézi kutak száma kevés, mélységük 200 méterig terjed.

Tapolca saját vízbázissal rendelkezik (nyilvántartási száma: 18225-80), amelyből kiváló 
minőségű karszt ivóvízzel a város teljes lakossága ellátható. A vízbázis védendő 
víztermelése 500 m3/nap.  A város saját kútvízművel is rendelkezik. A rendelkezésre álló kút 
lehetséges kapacitása 1200 m3/nap, azonban ezek a kutak le vannak zárva, 
hasznosításukat az önkormányzat egyenlőre nem tervezi. Tapolca ivóvízellátása a Balatoni 
Regionális Vízellátó Rendszerről biztosított, amelynek fő bázisát a nyirádi bauxitbáynáknál 
kialakított karsztkutakra telepített vízmű képezi, a vízszolgáltató a DRV Zrt.

Zaj- és rezgésvédelem

Tapolcán jelenleg komolyabb zajhatást a közlekedés okoz. A gépjárműforgalom a város főbb 
útjaira 3000 jármű/nap körüli. Ennek jelentős mérséklésére lehetőség nyílik az elkerülő utak 
teljes egészében történő kiépítésével.  A Tapolcát délről elkerülő út zajvédő falakkal 
átadásra került, az északi elkerülő út kiépítése is fontos, mivel ez tovább csökkentené a 
városon áthaladó forgalmat.  A belvárosban a sebesség csökkentését megoldották, ún. 
sebességcsökkentő küszöbök alkalmazásával, melyekből a Deák Ferenc utca–Fő tér–
Kossuth Lajos utca részen 3 található, a becsatlakozó utcákban további 4 
sebességcsökkentő küszöb került kihelyezésre. Ezeken a helyeken 20 km/h 
sebességkorlátozás van érvényben. 

A zaj és rezgésvédelem érdekében a következő változtatásokat tervezi a város:

 Tapolca város északi oldalán állami elkerülő közútút építésének elősegítése

 Autóbusz állomás áthelyezése a városközpontból

 Fő tér és Deák ferenc utca sétálóutcává alakítása, egyirányúsítások

 Kerékpárutak kiépítése

 Lakossági észrevételek alapján egyéb zajvédelmi intézkedések.

Levegőminőség

Tapolca város területén három ponton végeznek rendszeresen immisszióméréseket a 
környezeti levegő szennyezettségének vizsgálatára és nyomon követésére. A vizsgálati 
pontok helye az alábbi:

 Y-lakótelepi hőközpont, Kazinczy tér 2.

 Ady E. u.

 Mentőállomás, Ipar u. 3.
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A folyamatosan vizsgált légszennyező anyagok a következők:

 ülepedő por

 kén-dioxid

 nitrogén-dioxid

A környezeti levegő vizsgált légszennyező anyag koncentrációi mind a három vizsgálati 
pontban jóval a hatályos jogszabály által megengedett légszennyezettségi határértékek alatt 
vannak. A havi és a napi vizsgálati adatokat elemezve megállapítható, hogy a kén-dioxid és 
az ülepedő por koncentrációk lényegesen nem térnek el az éves átlagtól. A vizsgált terület 
levegőjének a minősége nem kifogásolható.

Főbb ipari és gazdasági szennyező források

A vizsgált térségben meghatározó Toplan Bazaltgyapot Kft. és a Rockwool Hungary Kft. 
gazdasági tevékenysége és az ebből eredő környezeti hatások. A szigetelőanyag-gyártó 
telepek a város nyugati részén találhatóak. A tervezési területen ezen túlmenően főként 
szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások találhatók. 

4. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

4.1. Közműellátottság

Megyei és országos összehasonlításban a város közműellátottsága jónak tekinthető. A 
lakások 100%-a az ivóvízhálózatra kötött, a szennyvízelvezetés azonban még nem teljes 
körű, a lakások majd 10%-a ugyanis még nincsen a szennyvízhálózatra kötve. 

V.17. ábra: Vízhálózatra kötött lakások aránya
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Forrás: KSH T-STAR, 2006.

A város ivóvízhálózata már hosszú ideje teljes, hossza emiatt a kilencvenes évek óta alig 
változott, csupán 1 km-rel hosszabbodott meg az ezredfordulót követő évben. A 
szennyvízhálózat hossza ugyancsak nem változott számottevő mértékben 2005-ig, 2006-ban 
azonban majd 15 km-rel kibővítették a hálózatot, így ekkorra hossza elérte a 48 km-t. 
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V.18. ábra: Vízhálózat hossza Tapolcán (km)
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Forrás: KSH T-STAR, 1997-2006.

A városban összesen 57 051 m hosszú ivóvízvezeték épült meg, az ivóvízhálózatra minden 
lakóház rá van kötve. A regionális rendszerből a DRV Zrt. biztosítja az ivóvízellátást. 

A szennyvízcsatorna-hálózat a belterületen teljes egészében kiépült, a lakások mintegy 
90%-a rendelkezik szennyvízcsatorna-rákötéssel, ahol a hálózat nem épült ki, zárt 
szennyvíztárolók találhatók. A szennyvizek befogadója a városi szennyvíztisztító telep. 

A csapadékvizet csapadékvízcsatorna-hálózat, nyílt és fedett árokhálózat vezeti el, befogadó 
a Tapolca-patak. 

A kommunális hulladék gyűjtése a belterületen kisedényes és konténeres megoldással 
történik. A hulladékot a Remondis Kft. szállítja a Zalahaláp (hrsz. 010/2) alatti 
hulladéklerakóba, amelynek tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata. 

A villamos hálózat kiépítettsége a belterületen 100%-os. 

A gázhálózatra kötött lakások aránya ennél jóval alacsonyabb, 2006-ban alig több, mint a 
lakások fele, 53%-a volt a hálózatra kötve. Az arány igen alacsonynak mutatkozik a megyei 
és országos adatokkal való összevetés során is, hiszen a megye ellátottsága 64%-os, az 
ország lakásainak pedig 76%-a vezetékes gázfogyasztó. A városban 1997 óta a növekedés 
csupán nyolc százalékpontos volt, dinamikájában sokkal alacsonyabb, mint ami a megyét és 
az országot jellemezte, így azoktól egyre inkább lemaradt, későbbi erőteljesebb fejlesztés 
hiányában pedig a későbbiekben sem fog hozzájuk közeledni.
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V.19. ábra: Vezetékes gázt fogyasztó lakások aránya (%)
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Forrás: KSH T-STAR, 1997-2006.

A hálózatfejlesztés folyamatosan történik. A távhőszolgáltató társaságok sok helyütt, így 
Tapolcán is földgáz energiahordozót használnak a távhőszolgáltatáshoz. A városban a 
távfűtést három fűtőmű biztosítja. A közületi gázfogyasztók száma 171. A lakások 21%-a 
hagyományos és vegyes tüzelésű fűtési rendszerrel rendelkezik. Összesen 2200 lakás van 
rákötve a távhőellátásra. 

A 2000-es évek folyamán a városban megszűntek a gáz- és vízszolgáltatás ügyfélszolgálati 
irodái, amely visszaesést jelent a városban elérhető szolgáltatásokat illetően.

A vezetékes telefonellátottság mintegy 75%-os, a mobiltelefon vételi lehetősége jó. 

A város 2003-ban 47,239 km kiépített közúttal rendelkezett, amelyből belterületi elsőrendű 
főút 2,174 km, belterületi másodrendű főút 4,752 km, belterületi gyűjtőút 5,448 km, kiszolgáló 
és lakóút 31,435 km.

V.4. táblázat: A település infrastruktúrája

Azon utcák, ahol részben, 
vagy egészében nem 

találhatóak

A halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma az 

el nem látott utcákban

A városrész(ek) nevei, ahol az 
utcák találhatóak

Vezetékes víz - - -

Áram - - -

Közvilágítás - - -

Szennyvízcsatorna - - -

Gáz - - -

Pormentes út - - -

Összesen a városban nyilvántartott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 71 fő

Forrás: Tapolca Város Önkormányzata, 2008.
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4.2. Hulladékgazdálkodás

Tapolca város érvényes Hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik., amely szerint 2006-ban 
a településről elszállított összes települési szilárd hulladék mennyisége 7738 tonna volt, 
ebből 6043 tonna lakossági hulladék. 

Tapolca területén számottevő mennyiségű felhalmozott hulladék nincs. A vizsgált térségben 
a települési szilárd hulladékok folyamatos gyűjtésre és lerakásra kerülnek, illetve a 
hasznosítható részüket értékesítik. Nagyobb mennyiségű illegálisan lerakott, elhagyott, a 
megengedett átmeneti tárolási időt meghaladóan tárolt települési szilárd hulladékot a 
település közigazgatási területén nem található. A településen gyűjtött hulladékok az 
Remondis Kft. (volt OTTO Tapolca Kft.) által üzemeltetett és Zalahaláp 010/2. hrsz-ú 
külterületén lévő Tapolca-Csordáskúti regionális kommunális hulladéklerakón kerülnek 
lerakásra. A hulladéklerakóra, amely Tapolca Város Önkormányzatának a tulajdona, a 
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 30271-
1/2004 számon környezetvédelmi működési engedélyt adott ki. Az engedélyben 
meghatározásra kerültek a hulladéklerakó működtetésének a feltételei és a hulladéklerakón 
lerakással ártalmatlanítható hulladékok fajtája és mennyisége. A város közigazgatási 
területén lévő tapolcai regionális hulladéklerakó a várostól EK-i irányban mintegy 2 km-re 
található, amely jelenleg 23 település szilárd kommunális hulladékát fogadja. 

A város törekszik hulladékgazdálkodásában a korszerű környezetbarát technológiák 
alkalmazására: szelektív hulladékgyűjtési rendszert működtet.  A településen a csomagolási 
hulladékok szelektív gyűjtésére 18 db hulladékgyűjtő szigetet létesítettek, amelyek 
működtetését az Remondis Kft. végzi, Tapolca lakosszámát figyelembe véve megállapítható, 
hogy a 18 db hulladékgyűjtő sziget elegendő a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére. 
A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 2005-ben 6603 db volt.

Tapolca Város csatlakozott az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési 
Rendszerhez is.

A Társulás 2005. november 10-én alakult, 158 Veszprém megyei települési önkormányzat 
részvételével. Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyben minden települési 
önkormányzat lakosságszám arányosan képviselteti magát. Az operatív döntéshozói 
feladatokat a Társulási Tanács látja el, amely az öt legnagyobb település: Ajka, Balatonfüred, 
Tapolca, Pápa és Veszprém delegáltjaiból áll. A Társulás Királyszentistván Község 
külterületén vásárolta meg a beruházás megvalósításához szükséges területeket. Folyik a 
hulladéklerakó beillesztése a megyei rendezési tervbe. Az eljárásban további egyeztetésekre 
lesz szükség. A hulladéklerakó telepen a komplex hulladékgazdálkodási rendszer keretében 
szelektív- és kevert hulladék gyűjtő rendszert üzemeltetnek majd. A telep tervezett 
kapacitása 120 000 tonna/év lesz. A térség öt gyűjtőkörzetéből (Ajka, Balatonfüred, Pápa, 
Tapolca és Veszprém), összesen 158 településről érkezik majd a tervezett telepre a 
hulladék.

A tapolcai gyűjtőkörzet megközelítőleg: 53 000 lakost, 20 000 lakást érint. A tapolcai 
gyűjtőkörzet települései: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, 
Balatonederics, Balatonrendes, Bazsi, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyulakeszi, 
Hegyesd, Hegymagas, Hetyefő, Hosztót, Kapolcs, Káptalanfa, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, 
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Megyer, Monostorapáti, Nemesgulács, 
Nemesvita, Raposka, Salföld, Sáska, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva, Szigliget, 
Taliándörögd, Tapolca, Ukk, Uzsa, Veszprémgalsa, Vigándpetend, Zalaerdőd, Zalagyömörő, 
Zalahaláp, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Tapolca város 0259 hrsz-ú külterületén 1987-ig települési szilárd hulladéklerakót 
üzemeltetnek. A hulladéklerakó tulajdonosa Tapolca Város Tanácsa, a lerakó területének 
tulajdonosa a Szentgyörgyhegy MGTSZ volt, a hulladéklerakó üzemeltetője jogutódként a 
Remondis Kft.
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A településen a települési folyékony hulladék kezelése a Tapolcai Regionális 
Szennyvíztisztító Telepen történik. A szippantott szennyvíz a szennyvíztisztító telep 
előkezelő művébe kerül ürítésre, amelynek kapacitása 100 m3/nap. A szennyvíztisztító telep 
a közös csatornázási rendszer révén a környező települések szennyvizét is feldolgozza, 
valamint a más, ellátatlan településekről szállított szennyvizet. A kommunális szennyvíziszap 
hasznosítása a tervezési területen kívül történik, előkezelését a tervezési területen lévő 
regionális szennyvíztisztító telepen végzik. A tapolcai szennyvíztisztító telep felújítása és 
nitrátmentesítése 2002-2006 évek között folyamatosan történt, 141.077.000 Ft értékben 
állami pályázat és önkormányzati saját forrásból. A város a jövőben a szennyvíztisztító telep 
foszformentesítésre vonatkozó 600.000.000 Ft értékű fejlesztést is tervez.

További feladat a csatornára kötött lakások számának növelése és az egyedi 
szennyvízgyűjtők felülvizsgálata, az itt gyűjtött szennyvíz rendszeres szippantása és kezelő 
telepre szállítása.

V.5. táblázat: Tapolca legnagyobb veszélyeshulladék-termelői 2003-ban

Rangsor Adatszolgáltató ügyfél Veszélyes hulladék (kg)

1 Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. 1 299 394

2 Magyar Államvasutak Zrt. 992 817

3 E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Nyrt. 81 618

4 Isolyth Ásványgyapot Gyártó Zrt. 41 233

5 Cell-Comp Elektronikai Termékeket Gyártó Kft. 26 981

6 Somló Volán Közlekedési Zrt. 11 497

7 Tapolca Város Önkormányzata Városi Kórház-Rendelőintézet Kft. 5 799

8 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 3 889

9 Agip Pannónia Kereskedelmi Kft. 3 525

10 Gondviselés Alapítvány 3 455

11 Remondis Kft. (korábban Otto Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.) 3 286

Forrás, KVVM, HIR, 2008.

4.3. Városi zöldterület jellegű területek

A városban található parkok, zöldterületek nagysága 72,5 ha, fenntartásukat Tapolca Városa 
végzi.

Petőfi-liget: értékes idős növényanyagának főként biológiai kondicionáló hatása jelentős, de 
használati értéke csekély felszereltsége miatt kisebb értékű.

Köztársaság tér: A belváros északkeleti részén a Tavasbarlang fogadóépületéhez közel eső 
többfunkciós köztér, amely parkolóként, vagy rendezvények helyszíneként funkcionál. A 
közterület északnyugati részében játszótér is kialakításra került. A terület szegélyén a 
tavasztól nyárig tartó időszakában konténeres virágkiültetéssel gondoskodnak a tér 
esztétikai értékének növeléséről. A területen locsolórendszer üzemel.
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Fő tér: a városközpontban elhelyezkedő szép köztér, amely a városmag nemrég részben 
megújult központi területe. Intenzíven fenntartott köztér, amely minden évben megújuló 
egynyári virágkiültetéssel várja a városba látogatókat.

Y-házak körül kialakított közparkok: nagyméretűek, de hiányos kiépítettségűek. Kevés, 
esetlegesen elhelyezett fás szárú növénnyel beültetett, főként füves területek, amelyek 
fenntartása nehéz és nem megfelelő. A terület biológiai kondicionáló hatása és esztétikai 
értéke jelentősen növelhető lenne megfelelő fásítással és gondozással.
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Malom-tó és környéke: a városközpontban elhelyezkedő szép közpark, amely az 
idegenforgalomnak is kedvelt célpontja. A tó környezetének felújítása megtörtént, a park 
folyamatos fenntartása megoldott.

A városhatáron belül védelmi erdők az iparterület határában és a fő közlekedési vonalak 
mentén csak szakaszosan találhatók. Sok helyen csak gyep borítja a védőerdőnek kijelölt 
területet. Fásításukra gondot kell fordítani a jövőben.

4.4. Humán közszolgáltatások

A település intézményellátottsága térségi szerepköréből is adódóan kielégítő. A térségi 
feladatokkal felruházott Polgármesteri Hivatal mellett a városban megtalálható földhivatal, 
bíróság és ügyészség, rendőrkapitányság, ANTSZ, tűzoltóság, gyámhivatal, elsőfokú építési 
hatóság, bölcsőde, óvodák, általános és középiskolák, E-ON áramszolgáltató 
ügyfélszolgálati irodája. Visszalépés volt azonban a város életében a közműszolgáltatók 
(gáz, víz) tapolcai ügyfélszolgálatainak megszűnése.

Az egészségügyi ellátást a háziorvosi és gyermekorvosi hálózat mellett rendelőintézet, 
kórház, gyógyszertárak biztosítják.

Intézmény
Összes 

alapterület 
(m2)

Hasznos 
alapterület

(m2)

Igénybevett 
terület  (m2)

Fenntartó Férőhely Kihasználtság

Óvodák

Barackvirág Óvoda 6369 770 város 165 100%

Kertvárosi Óvoda 2932 498 város 165 90%

Szivárvány Óvoda 2962 2091 város 225 84%

Szent Erzsébet 1697 427 Szeretet Leányai Társulat

Oktatási intézmények

Batsányi János Magyar-Angol két 
tanítási nyelvű Általános Iskola és 
Sportiskola 

285 Város 510 61%

Kazinczy Ferenc Általános Iskola 2534 4506 Város 580 82%
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Intézmény
Összes 

alapterület 
(m2)

Hasznos 
alapterület

(m2)

Igénybevett 
terület  (m2)

Fenntartó Férőhely Kihasználtság

Bárdos Lajos Általános Iskola 10512 2772 Város 720 64%

Szász Márton Általános, 
Szakiskola, és Speciális Szakiskola

704 396 megye

Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskola

2157 942 Veszprémi Érsekség

Batsányi János Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 

8017 4176 megye 557 61,6%

Széchenyi István Szakképző Iskola 8772 3614 megye 89,80%

Járdányi Pál Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

574 394 megye

Nevelési tanácsadó 132 megye

Kulturális intézmények

Wass Albert Könyvtár és Múzeum 1422 Város

Tamási Áron Művelődési Központ 5193 2488 VKSZ*

Csobánc Művelődési Ház Diszel 3295 321 VKSZ*

Batsányi Művelődési Ház 1515 1870 MÁV zRt.

Városi Mozi 687 691 VKSZ*

Közigazgatási intézmények

Önkormányzat, Polgármesteri 
Hivatal

1611 1362 512 Város

Okmányiroda 601 766 390 Város

Rendőrség 2134 819 IRM

Tűzoltóság 294 Köztestületi tagok

Földhivatal 842 888 Állam

Idősek napközi otthona 197 Város 100%

Hajléktalanok átmeneti szállója 1122 229 Város 30 100%

Szociális célú intézmények

Bölcsőde 4759 1011 város 40 100%

Megbecsülés Idősek Otthona magán 60 100%

Somogyi József Idősek Otthona magán 60 100%

Egészségügyi Intézmények

Fogászat Alkotmány u. 53 Magán+ Önkormányzat

Fogászat 160 Magán+ Önkormányzat

Védőnői rendelő (Kazinczy tér) 53 Magán+ Önkormányzat

Orvosi rendelő (Tapolca-Diszel) 142 Magán+ Önkormányzat

Orvosi rendelő (Deák F. utca 10.) 57 Magán+ Önkormányzat

Orvosi rendelő (Deák F. utca 13.) 53 Magán+ Önkormányzat

Sportcélú létesítmények

Városi Sporttelep 7000 5143 város

Városi Rendezvénycsarnok 2142 Város

*VKSZ: Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság
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4.4.1. Oktatás-nevelés helyzete

Tapolca Város Önkormányzata a kötelezően ellátandó nevelési-oktatási feladatait a 
mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja..Fokozódó szociális terheit 
csökkent mértékű helyi adóbevételei és infrastrukturális fejlesztési kényszerei ellenére 
biztosítja az intézmények alaptevékenységéhez indokolt költségvetési fedezetet. Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselőtestülete fontos feladatának tartja az intézmények 
épületeinek karbantartását, korszerűsítését.

Tapolca város oktatási-nevelési intézményei

Óvodák

Barackvirág Óvoda

Kertvárosi Óvoda

Szivárvány Óvoda

Szent Erzsébet Óvoda

Általános iskolák

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola

Bárdos Lajos Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Iskola – Diszel

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola

Művészeti alapoktatás

Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Középfokú oktatási intézmények

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Széchenyi István Szakképző Iskola 

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Iskola – Diszel

Pedagógiai Szakszolgáltatás

Nevelési Tanácsadó (nevelési tanácsadás, logopédiai, konduktív pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, korai fejlesztés és 
gondozás)

Óvodák

Az óvodák száma 4, ebből 3 önkormányzati fenntartású, 1 pedig a Szeretet Leányai Társulat 
által fenntartott. Ezek összesen 655 férőhelyet biztosítanak. Az önkormányzati fenntartású 
óvodákban egy óvodapedagógusra eső gyermeklétszám 2005-ben 11,7, az egyház által 
fenntartott óvodában 12,3 volt. A 3-7 éves gyerekek nem mindegyike veszi igénybe 3 éves 
kortól a teljes időtartamú óvodai ellátást, főként a hátrányos helyzetű családok esetében 
fordul elő, hogy a szülők a gyermekeket csak az 5. életévének betöltése utáni időszakra 
íratják be óvodába. Az óvodák jól szolgálják a gyerekek alapvető komfortigényét, családias 
légkört biztosítanak. Az óvodák udvarai gondozottak, eleget tesznek a többfunkciós 
igényeknek. A szakmai eszközöket, a játékokat, a berendezéseket folyamatosan pótolni kell. 
A legnagyobb hiányosság a tornaszobák számában mutatkozik. Tornaszobával a Kertvárosi 
Óvoda és a Szivárvány Óvoda rendelkezik. A személyi feltételek az óvodák nyitva 
tartásának, alapfeladataiknak megfelelőek. Az óvodapedagógusok száma 2000-2003 között 
10 fővel csökkent. 2004-ben 41 fő óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel, 
szakképzettséggel rendelkezett. A nevelőmunkát közvetlenül segítette csoportonként egy-
egy dajka, további 12 fő alkalmazott járult hozzá az intézmények működtetéséhez. 

2005. novemberében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társuláson belül a tapolcai 
mikrokörzethez tartozó Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás jött létre, melynek tagjai 
Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata. Az alapfokú oktatásra 
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megkötött Társulási megállapodást Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő 
óvodákra is kiterjesztette. A közös feladatokkal, hatáskörökkel és fenntartással kapcsolatos 
jogokat Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete gyakorolja.

A közösen fenntartott óvodák: Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda, Szivárvány Óvoda.

Általános iskolák

Tapolcán 5 általános iskola működik, 3 önkormányzati, 1 megyei, 1 pedig a Veszprémi 
Érsekség fenntartásában, a megállapított férőhelyek száma összesen 2150 fő. A 3 
önkormányzati fenntartásban működő általános iskola alapító okirat szerinti férőhelyeinek 
száma 1810 fő. Egyházi fenntartású iskola: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 
Iskola. Megyei fenntartású iskola: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális 
Iskola.

Alapfokú oktatási intézmény Fenntartó

Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Sport Iskola

Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás

Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Iskola. Veszprém Megye Önkormányzata

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Veszprémi Érsekség

V.6. táblázat: Az általános iskolai közoktatás integráltsága

Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint

Tanulólétszám az 
intézményben

Normál (általános) 
tanterv

Emelt szintű oktatás 
és/vagy két tanítási 

nyelvű iskolai oktatás

Gyógypedagógiai 
tagozat

intézmény neve

Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH

Batsányi János Ált. Isk. 343 13 0 168 8 0 175 5 0 0 0

Bárdos Lajos Ált. Isk 420 7 0 212 7 0 208 0 0 0 0

Kazinczy Ferenc Ált. Isk. 579 6 13 366 6 13 213 0 0 0 0

Szász Márton Ált. Isk. 95 34 95 0 0 0 0 0 0 95 34

Forrás: Tapolca Város Önkormányzata, 2008.

Az általános iskolák épületei a város 3 különböző pontján helyezkednek el, a központban, a 
Kazinczy téren és a Dobó-lakótelepen. A legfiatalabb iskolaépület 1982-ben épült. Az 
általános iskolák alaptevékenységének ellátását biztosító helyiségek közül hiányzik néhány 
szaktanterem. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Iskola kivételével 
mindegyik általános iskola rendelkezik jól felszerelt tornateremmel, nagy udvarral, 
sportudvarral. A nevelőmunkát segítő eszközök egy része elhasználódott, elavult, pótlásuk 
indokolt.

2005. novemberében Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társuláson belül a tapolcai 
mikrokörzethez tartozó Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás jött létre, melynek tagjai 
Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata. A társulás célja, hogy 
az alapfokú oktatási feladatot közösen, mikro-térségi keretek között a közoktatási 
intézményrendszer útján magasabb színvonalon lássák el. Feladata az alapfokú oktatási 
feladatukat az 1-8 évfolyamon történő általános iskolai nevelést, oktatást közösen látják el, a 
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közös feladat ellátásra nevelési-oktatási intézményt közösen tartanak fenn. 

A közösen fenntartott intézmények, Bárdos Lajos Általános Iskola, Batsányi János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola.

        A felújított Bárdos Lajos Általános Iskola    A felújított Nagyboldogasszony R.K. Ált. Iskola

Művészeti alapoktatás

Az 1971-ben alapított zeneiskola 2007. augusztus 31-től tartozik a Megyei 
Önkormányzathoz, előtte a város és a megye közösen üzemeltették az intézményt. A 
Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tapolca városból és vonzáskörzetéből 
várja a zenét tanulni vágyó diákokat.

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Iskola, Diszel

Az iskola 1-8. évfolyamán gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik, az értelmileg enyhén 
sérültek és a középsúlyos értelmi fogyatékos és autista tanulók számára. Az 1-8. évfolyamok 
összes létszáma 2008-ban 95 fő, ebből középsúlyos 17 fő, autista 7 fő, hátrányos helyzetű 
36 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 35 fő. A 9-10. évfolyamon az iskola a sajátos 
nevelési igényű és a normál képességű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget 
megalapozó, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatását végez. A képzésben 
résztvevők száma 2008-ban 81 fő. A szakképzés fő szakterületei a mezőgazdasági 
szakmacsoportban parkgondozó, virágkötő, gyógynövénytermesztő és - feldolgozó, bioalapú 
gyógynövénytermesztő és - feldolgozó, az élelmiszeripari szakmacsoportban pék, sütőipari 
munkás, az egyéb szolgáltatások szakmacsoportban népi kismesterségek, a könnyűipari 
szakmacsoportban varrómunkás képzés. 2005. szeptemberétől a kínálat bővült a 
számítógép kezelő és használó, kerékpárszerelő képzéssel. Az iskola főépülete a diszeli 
városrészben található, ahol a szakiskolai rész működik, Tapolca Nagyköz utcában a 
Nevelési Tanácsadó szomszédságában az autista és középsúlyos csoport, a tapolcai Iskola 
utcai épületben pedig az értelmileg enyhén sérültekkel foglalkoznak. 

Középfokú oktatási intézmények, felnőttképzés

A megyei fenntartású középfokú oktatási intézmények alapvető feladata a gimnáziumi 
képzés és a szakközépiskolai és szakiskolai szakképzés lebonyolítása. Az intézményekben 
középfokú és érettségi utáni szakképzés folyik.

A Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola és Kollégiumban gimnáziumi és 
szakközépiskolai képzés folyik, ezen felül lehetőség van a következő szakképzések 
igénybevételére is: 

 középfokú OKJ végzettséget adó igazgatási ügyintéző-ügykezelő szakképzés,



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

56

 gyógy-idegenforgalmi és környezetvédelmi akkreditált iskolai rendszerű képzés,

 akkreditált műszaki informatikai mérnökasszisztens képzés.

Széchenyi István Szakképző Iskolai szakközépiskolai, érettségi utáni szakképzést nyújt:

 szakközépiskolai képzés keretén belül: kereskedelem-marketing, vendéglátás-
idegenforgalom, és informatikai szakképzés,

 érettségi utáni képzések: kereskedelmi- és vendéglátó technikus és számítástechnikai 
szoftverüzemeltető képzésben, vendéglátás-idegenforgalom, kereskedelem-marketing, 
faipari és gépészet szakmacsoportokba tartozó szakképzések,

 levelező-nappali képzésben: kereskedő, szakács, pincér, asztalos, gázvezeték és 
készülékszerelő, vízvezeték és központifűtés-szerelő szakmák szerezhetők.

Az intézményben lehetőség van felsőfokú képzés igénybevételére is, amely a jelentkezők 
létszámának függvényében indul az adott évben.

Középfokú oktatási intézmény Fenntartó Profil Létszám

Batsányi János Gimnázium, 
Szakközépiskola és 
Kollégiumban

Veszprém Megyei 
Önkormányzat

Gimnáziumi és szakközépiskolai képzés

Szakképzés:

 középfokú OKJ végzettséget adó igazgatási 
ügyintéző-ügykezelő szakképzés,

 gyógy-idegenforgalmi és környezetvédelmi 
akkreditált iskolai rendszerű képzés,

akkreditált műszaki informatikai mérnökasszisztens 
képzés.

411 fő

Széchenyi István Szakképző 
Iskola

Veszprém Megyei 
Önkormányzat

Szakközépiskolai képzés:

 kereskedelem-marketing, vendéglátás-
idegenforgalom, és informatikai szakképzés,

Érettségi utáni szakképzés:

 kereskedelmi- és vendéglátó technikus és 
számítástechnikai szoftverüzemeltető 
képzésben, vendéglátás-idegenforgalom, 
kereskedelem-marketing, faipari és gépészet 
szakmacsoportokba tartozó szakképzések

Levelező-nappali képzés:

kereskedő, szakács, pincér, asztalos, gázvezeték 
és készülékszerelő, vízvezeték és központifűtés-
szerelő szakmák

629 fő

Szász Márton Általános Iskola, 
Szakiskola és Speciális Iskola

Veszprém Megyei 
Önkormányzat

Szakképzés fő szakterületei:

mezőgazdasági szakmacsoportban parkgondozó, 
virágkötő, gyógynövénytermesztő és -feldolgozó, 
bioalapú gyógynövénytermesztő és -feldolgozó,

az élelmiszeripari szakmacsoportban

pék, sütőipari munkás

az egyéb szolgáltatások szakmacsoportban

népi kismesterségek

könnyűipari szakmacsoportban

varrómunkás képzés.

2005. szeptemberétől 

a számítógép kezelő és használó, kerékpárszerelő 
képzés

81 fő
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V.7. táblázat: Közszolgáltatások bemutatása

Városi szintű adat

Bölcsődék száma 1

Bölcsődések száma 46

Óvodák száma 4

Óvodások száma fő 546

Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 655

Általános iskolák száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 5

Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 1672

Középiskolák száma 3

Középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) 1061

Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú 
oktatási intézményekben (kihelyezett tagozat szerint)

0

Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasználtsága (ellátottak száma és a férőhelyek aránya) 120 / 120

Önkormányzati kezelésben lévő átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények kapacitáskihasználtsága 
(ellátottak száma és a férőhelyek aránya)

100%

Forrás: Tapolca Város Önkormányzata, 2008.

A pedagógiai szakszolgáltatások köre

A Nevelési Tanácsadó alapfeladata a pedagógiai szakszolgáltató tevékenység ellátása 
(nevelési tanácsadás, logopédiai, konduktív pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, korai 
fejlesztés és gondozás).

0-18 éves korig Tapolcán és annak vonzáskörzetében a pedagógiai szolgáltatásokat a 
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (tapolcai 
nevelési tanácsadó) látja el, melynek keretében működik a nevelési tanácsadás, logopédiai 
ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 
gondozás.

A közoktatás-szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások

Tapolca – a település nagyságrendjéhez, lakossági összetételéhez mérten – megfelelő 
figyelmet fordít a humánszolgáltatások biztosítására. 

Az önkormányzat könyvtárat működtet Wass Albert Könyvtár és Múzeum néven. A könyvtár 
kistérségi ellátórendszert működtet, amelynek célja, hogy a községekben élők közvetve vagy 
közvetlenül hozzáférjenek a korszerű, hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz. A 14 éven 
aluliak olvasóvá nevelésének segítésére, könyvtári ellátására gyermekkönyvtári szolgáltatást 
nyújt. A könyvtár épülete erősen leromlott állapotú, amely könyvtári szolgáltatások ellátását 
hátrányosan befolyásolja, az épület felújítása elengedhetetlen. 

Tapolca Város közművelődési intézményei és közgyűjteményei

Tapolca Város Önkormányzata a közművelődési feladatok működtetésére Városi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízta meg, melynek feladata a Városi Rendezvénycsarnok, 
Városi Sporttelep, a Városi Mozi, a Tamási Áron Művelődési Központ és a Csobánc 
Művelődési Ház üzemeltetése,  rendezvények szervezése. 
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Első Magyar Látványtár, Tapolca-Diszel             Tamási Áron Művelődési Központ

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményéhez tartozik a külön épületben található 
Iskolamúzeum, amelynek falai közt tanulta a betűvetést Batsányi János a felvilágosodás 
híres költője. A Tapolca-Diszelben működik az Első Magyar Látványtár kiállítóháza. Az 
állandó kiállításon különböző társadalmi rétegekhez köthető kortárs művészeti tárgyak 
tekintők meg. 

Iskolamúzeum Városi Rendezvény- és Sportcsarnok

V.8. táblázat: Tapolca Város közművelődési intézményei, közgyűjteménye

Közművelődési intézmények

Használó (fő) Állomány (db)

Könyvtár 4 937 212 785

Látogató (fő/év) Tárgy (db)

Múzeum 5 069 10 872

Látogató (fő/év) Egység (db)

Művelődési házak 50 000 2

Kiállítóhely 1

A város iskolákhoz kötődő sporttevékenységei rendszeres sportolási lehetőséget 
biztosítanak az iskolai testnevelés mellett. Tapolcán a szabadidősport és a rekreáció, 
verseny-, és élsport, valamint az oktatási-nevelési intézmények testnevelése is biztosított, 
melyekhez megfelelő sportlétesítményekkel is rendelkezik. 
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Tapolca város sportlétesítményei

Tapolca sportinfrastruktúrája tartalmaz szabadtéri és fedett létesítményeket, amelyek közül 
kiemelkedő a 2002-ban épült Városi Rendezvény- és Sportcsarnok (lásd a képen).

V.9. táblázat: Tapolca Város sportlétesítményei

Önkormányzati tulajdonú sportintézmények Üzemeltető

Városi Sporttelep Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Városi Rendezvény- és Sportcsarnok Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Honvéd Sporttelep Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4.4.2. Egészségügyi és szociális ellátás

A felnőtt és gyermek egészségügyi ellátás jó színvonalú. A gyermek-egészségügyi védőnői 
szűrővizsgálatok tervszerűek és rendszeresek. A város általános iskoláiban iskolaorvos 
működik. A felnőttek gyógyulását a háziorvosi rendelők, a Dr. Deák Jenő Kórház, 
Rendelőitézet és Gyógybarlang Kft., fogászat, járóbeteg-szakellátás biztosítja.  A Városi 
Kórház Rendelőintézet Tapolca és Sümeg vonzáskörzetét látja el szakrendelésein, illetve 
tüdőgyógyászati rehabilitáció során Veszprém megyei szerepkörrel rendelkezik. Kiemelkedő 
még a Pannon Reprodukciós Intézet a városban.

V.10. táblázat: Tapolca Város egészségügyi és szociális intézményei

Az egykor a város fenntartásában működő kórház 2005. évre jelentős adósságot halmozott 
fel, az önkormányzat számos intézkedéssel próbálta megoldani a kórház finanszírozását: 
2006 nyarán közhasznú társasággá alakította át a költségvetési intézményt. A fejlesztésekre 
nem volt pénz és beruházások nélkül nem tudta megmenteni a kórházat a város, így 
magántőkét vont be egészségügyi ellátás rendszerébe. Tapolca Város Önkormányzata 2006 
őszén nyílt közbeszerzési pályázaton választotta ki a Medisyst Kft.-t, amely évek óta 
sikeresen működtetett már az országban más kórházakat is. A Kft. 2007 januárjától harminc 
évre kapta meg az üzemeltetést, amit az általa létrehozott Dr. Deák Jenő Kórház-

Egészségügyi alapellátást biztosító intézmények

Körzet (db) Rendelő (db)

Felnőtt háziorvosi rendelő 7 7

Gyermek háziorvosi rendelő 4 2

Felnőtt fogorvosi rendelő 3 3

Gyermek fogorvosi rendelő 1 1

Szakrendelés (db) Kórházi ágy (db)

Városi kórház-rendelőintézet 34 193

Pannon Reprodukciós Intézet

Szociális alapellátást biztosító intézmények

Férőhely (db) Létszám (fő)

Bölcsőde 40 46

Idősek klubja 30 26

Hajléktalanok átmeneti szállója 30 30

Dr. Somogyi József Idősek Otthona 60

Megbecsülés Idősek Otthona 60

Körzet (db)

Csecsemő- és védőnői körzet 7

Gyermekjóléti szolgálat

Szociális gondozó hálózat
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Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. lát el. Az ingatlanvagyon a város tulajdonában maradt, 
az ingóságokat a Kft. ingyenes használatba kapta, ugyanakkor vállalta, hogy négy éven belül 
legalább egymilliárdos fejlesztést hajt végre, melynek első nagyobb elemeként 330 millió 
forintból kialakította a tapolcai kórház új rendelőintézetét. A 18 szakrendelés egy rossz 
állapotú belvárosi önkormányzati ingatlanból költözött át a kórház területén kialakított, 1200 
négyzetméteres, klimatizált új épületbe. A Kft. megerősítette a városban a járóbeteg-ellátást, 
az egynapos sebészetet és a tüdőgyógyászati rehabilitációs részleget, kialakította azt a 
belső struktúrát, ami hosszú távon működőképes lehet, a Kft. új szakrendelőt létesített, 
emellett kiemelkedő a gyógybarlang-szolgáltatás is. A tapolcai kórház 2007. évben 
nullszaldóval zárta az évet, és várhatóan néhány évig nem számít többletbevételre. 

A Sebészeti Osztály új épülete  Barlangterápia a kórházban

Szociális ellátás keretében Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, bölcsőde, Idősek klubja 
és Hajléktalanok Átmeneti Szállása működik a városban, emellett a házi segítségnyújtás, 
étkeztetés is önkormányzati feladat.

A szociális ellátás főbb formái közül 2006-ban legnagyobb arányban a rendszeres szociális 
ellátás (458 fő), a közgyógyigazolvány (375 fő), a lakásfenntartási támogatás (361 fő), a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (262 fő), illetve az átmeneti segélyezés (245 fő) tette 
ki a segélyezési formák legnagyobb részét. A rendszeres szociális segélyben részesítettek 
(57 fő), a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek (47 fő), a közcélú 
foglalkoztatásban részt vevők (20 fő), illetve az időskorúak járadékában részesülők (8 fő) 
száma ezeknél jóval csekélyebb volt. A szociális ellátásban részesítettek a teljes tapolcai 
népesség kicsivel több, mint 10%-át adták, ugyanez az arány a megyében 19%, a teljes 
országban pedig eléri a 24%-ot is. A város szociális helyzete ez alapján igen előnyösnek 
számít, ami a megye 10.000 fő fölötti városaival való összehasonlítás során is 
megmutatkozik, hiszen a megyeközpont kivételével az összes megyei nagyobb városban a 
népesség nagyobb aránya van rászorulva ilyen segélyekre.
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V.20 ábra: A szociális ellátás főbb fajtáinak megoszlása Tapolcán (%) (2006)
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Forrás: KSH T-STAR, 2006.

Az időskorúak szociális ellátásáról jelenleg egy nappali intézmény gondoskodik, amely 30 
férőhellyel rendelkezik. Időskorúak otthonaként további két magántulajdonban levő 
intézmény szolgál, ebben 2006-ban a gondozottak száma 109 fő volt, míg a férőhelyek 
száma 120, kihasználtsága tehát szinte 100%-os. 2005-ben a gondozottak száma csak 88 fő 
volt 110 férőhelyre, az azt megelőző években a férőhelyek száma viszont csak 60 volt, a 
gondozottak száma pedig minden évben meghaladta az 50 főt, kihasználtsága így minden 
évben közelített a teljeshez. Új intézmény létrehozása, illetve a jelenlegi kapacitásának 
bővítése ezért szükséges feladat lenne a jövőben.  

Az önkormányzat kezelésében egy létesítmény működik átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményként. Ennek kapacitása 30 fő, az ellátást igénylő gondozottak száma pedig az 
elmúlt 10 évben 24 és 41 fő között váltakozott.

Bölcsődék

A város egyetlen bölcsődéjébe beíratott gyermekek száma az elmúlt 10 évben minden évben 
meghaladta a 30 főt, ezért kapacitását 40 főre növelték. A Bölcsőde bővítése 10 férőhellyel 
megtörtént, így a jövőben teljes körű bölcsődei ellátás jelenleg biztosítható.

4.4.3. Közösségi közlekedés, utak, parkolók

A település városközpontjában található a távolsági autóbuszok fogadását szolgáló autóbusz 
pályaudvar, ezért az összes távolsági busz ezen a helyen áll meg. Többségük a városon 
belül nem rendelkezik több megállóhellyel, ezért ez a városon jelentős átmenő forgalmat 
jelent. A jelenlegi állapotban az autóbusz-állomás áteresztő képessége, főleg a reggeli és 
délutáni csúcsidőszakban nem elégséges, ugyanakkor bővítésére nincs lehetőség. Az 
egyetlen megoldást az autóbusz-állomás áttelepítése jelenti – a városközpontban biztosított 
megállók megtartása mellett – célszerűen olyan helyre, ahonnan a távolsági járatok a város 
terhelése nélkül, elkerülő úton távozhatnak a városból. 

Az MB BALATON Kft. mint szolgáltató látja el a helyi járat közszolgáltatási tevékenységet. A 
helyi járat körpályás útvonalon közlekedik és 26 megállóhelyet érint. A körpályás útvonal 
érinti Tapolca-Diszel városrészt, valamint a Dobó-lakótelepet is. A helyi tömegközlekedés 
kielégíti a városban lakók igényét, jelentősebb fejlesztésre nem szorul. A helyi autóbusz-
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közlekedési úthálózat hossza 18 km. A vasútállomás a város szélén helyezkedik el, ám igen 
fontos kapcsolatot jelent, amely a vonal felújításával erősödhet. Nagy logisztikai potenciált 
rejt a volt honvédségi területen elhelyezkedő egykori repülőtér is.

Helyi tömegközlekedés

A város közigazgatási területén belül az önkormányzat a tulajdonában levő közutakon, 
továbbá közterületeteken, illetve közhasználatra átadott területeken fizetőparkolóként kiadott 
területeket és várakozó helyeket létesített. A fizető parkolókat Tapolca Város 
Önkormányzata megbízásával a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. üzemelteti. A 
parkolóhelyek kialakítása megfelel a városi igényeknek, férőhelykapacitásuk azonban a 
nagyobb turistalátványosságok környezetében és a Belvárosban bővítésre szorul.

Tapolca úthálózatának minősége kielégíti a városi közlekedési igényeket, viszont a déli 
tehermentesítő út nem oldotta meg a városközponton (a Fő téren) átmenő, városon belüli 
forgalom problémáját, amelyet fizikai okok miatt nem lehet más útra terelni.

Utak, járdák

Kiépített utak hossza 43 km 811 m

Kiépített járdák hossza 21 km 840 m
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4.4.4. Közigazgatás

Tapolcán az alábbi térségi szerepkörű államigazgatási intézmények találhatók:

Köztestületi tűzoltóság

Tapolcai Rendőrkapitányság

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete 
Tapolcai Kirendeltsége ,

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztára, Tapolcai Kirendeltség

Közép-Dunántúli Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltsége

Tapolcai Városi Bíróság és Ügyészség

Körzeti Földhivatal Tapolca

Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Kirendeltsége

Veszprém Megyei Területi Államháztartási Hivatal Tapolcai Kirendeltsége

Vámhivatal

Veszprém megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság

4.4.5. Civil szervezetek, önkormányzati társulások

Civil szervezetek

A városban magas a civil szerveződési kedv, jelentős számú civil szervezet működik, melyek 
jól együttműködnek a helyi önkormányzattal. A civil szervezetek segítik az önkormányzat 
értékmegóvó, közösségépítő tevékenységét. A civil szervezetek listáját az IVS 2. melléklet 
tartalmazza.

Tapolca Város Önkormányzatának társulási, szövetségi, egyesületi tagsága

Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása

Magyar Urbanisztikai Társaság

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége

Vasutas Települések Országos Szövetsége

Magyar Szőlő- és Borvárosok Egyesülete

Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács
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VI. SWOT ELEMZÉS A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN

VI.1. táblázat: Tapolca SWOT elemzése

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Meglévő turisztikai vonzerő (Malomtó, Fő tér, Tavasbarlang, 
gyógybarlang)

Viszonylag alacsony munkanélküliség

Természeti értékek a közelben

Balaton közelsége

Az egykori laktanyaterület hasznosítási potenciálja

Termálvízforrás a városon belül

Helyi gazdasági és civil élet szervezettsége

Jó együttműködés a köz- és a magánszféra között

Lakosság magas iskolázottsága

Jó infrastrukturális ellátottság

Rossz elérhetőség, viszonylag periferikus fekvés

Átmenő forgalom a városközpontban, parkolási problémák

A fejlesztésre kijelölt iparterület kihasználatlansága

Kevés munkalehetőség a fiataloknak

Elöregedő népesség, néhány városrészben koncentráltan

Egyoldalú (turizmusra épülő) gazdaságszerkezet

Komplex szolgáltatások hiánya

A vállalkozások zöme kis tőkeerejű

Az oktatás színvonala nem egyenletes

Gyenge városmarketing

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

Elérhetőség javítása (sümegi összekötő út kiépítése, 
veszprémi út főútvonallá minősítése)

Diverzifikált turizmus fejlesztése: öko-, wellness-, 
termálturizmus

Környezetbarát ipar (kereskedelmi-, szolgáltató jelleggel), 
logisztika letelepítése

Településközi együttműködés erősítése

A város bővülése korlátozott tulajdonjogi és 
természetvédelmi okok miatt

A kistérség fejlődése elszakad Tapolcáétól az 
együttműködés hiánya miatt

A balatoni turizmus esetleges válsága a városra is negatívan 
hathat

Versenytársak sikeresebb várospolitikája

A SWOT elemzés a helyzetelemzés alapján azonosítja a város olyan tényezőit, amelyekre 
építhet (erősségek), valamint azokat a sajátosságokat, amelyek csökkentik 
versenyképességét (gyengeségek). A külső tényezők közül a kitörést biztosítókat 
(lehetőségek) és a veszélyt hordozókat (veszélyek) vizsgálja, előrevetítve a célrendszert.

Tapolca városa tényezőit tekintve vegyes képet mutat. Egyrészt kitűnő természeti, turisztikai 
adottságokkal rendelkezik, másrészt a lakosság képzettsége átlagon felüli, és jól működik a 
köz-, a magán- és a civil szféra közötti együttműködés. Ezeket az adottságokat azonban a 
jelenlegi kereslet nem képes kielégíteni, különböző okok miatt.

A (környezetbarát) ipari szektor fejlődési lehetőségeit hátráltatják a relatíve rossz 
közlekedési adottságok és az iparfejlesztésre kijelölt terület tulajdonosának üzletpolitikája; 
továbbá a turizmus elsőbbsége miatt az ipar csak korlátozottan lehet jelen a városban,
nagyméretű, esetleg szennyező üzemek negatívan befolyásolhatják Tapolca kisvárosi 
karakterét. A szolgáltatások, különösen a turizmus fejlődőben vannak, de mai állapotában 
nem alkalmasak arra, hogy fenntartható városfejlődést biztosítsanak. Az adottságok 
ismeretében azonban továbbra is ez számít a legjelentősebb kitörési pontnak, amelyet 
diverzifikált kínálattal és kapcsolódó szolgáltatások letelepítésével lehet úgy megvalósítani, 
hogy ne egy lábon álljon a város.

A turizmus fejlődése és a lakók életminőségének javítása megköveteli, hogy a városban 
magas színvonalú szolgáltatások és rendezett közterek álljanak rendelkezésre, amelyek –
elsősorban a műszaki, esztétikai szempontot figyelembe véve – jelenleg csak részben 
teljesülnek. Egyszerre kell tehát a munkahelyteremtésre és a (köz)szolgáltatások 
megújítására összpontosítani a város fejlesztésénél.
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VII. AZ EGYES VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE

1. VÁROSRÉSZEK BEAZONOSÍTÁSA

Tapolca kompakt és egyszerű szerkezeténél fogva nehezen osztható városrészekre. Egyes 
területei jellemezhetők bizonyos típusú funkciókkal, de ezeknek a területeknek határai nem 
egyértelműek: a Belváros szélén pl. több nagy területű intézmény ékelődik már kertvárosi 
területekbe; a város nyugati részén az iparterületek keverednek lakófunkcióval; stb. A 
határok elmosódottsága ellenére azonban a településrészeknek (vagy azok magjának) van 
önálló karakterük, identitásuk. Ezek alapján hét városrészt azonosítottunk, amelyek 
megfelelnek a településszerkezeti tervben lehatárolt városrészekkel.

Kronológiai és fontossági szempontból is az első a Belváros, amely a város legrégibb 
területe, és hagyományosan a központi funkciók betöltésére szolgál. Ettől délre alakult ki a 
XIX. század folyamán az első nagyobb külvárosi akóterület, amely a legutóbbi évtizedben 
kiépült kereskedelmi egységekkel ma a Déli városrészt alkotja. A központtól északra eső 
rész  az északi városrész (Kertváros) a XX. század második felében alakult ki, lazább 
beépítéssel, itt találhatók ma a központ után a legértékesebb lakóingatlanok. Ez a három 
városrész jelenti a város magját, a déli városrész és a Kertváros jelentős mértékben a 
Belvárostól függenek, nincsenek alközponti funkcióik, de jellegükben különböznek a 
Belvárostól.

A központtól keletre eső, Keleti városrész kisebb részben szintén kertvárosias, nagyobb 
részben azonban a 70-es években épített alagútzsalus technológiával épült Y-házak és  
panelépületek alkotják, és szolgáltatásaival markáns decentrumot jelenít meg. A Nyugati 
városrész vegyes képet mutat: itt koncentrálódik a város ipari tevékenysége, de találhatók itt 
kertvárosias részek és lakótelep is; a lakóterületek egy része a Belvároshoz kapcsolódik, 
míg a Dobó-lakótelep a laktanyához kapcsolódott korábban. A Volt honvédségi terület nem 
él szervesen együtt a várossal, korábban az ott folyó tevékenység miatt, ma pedig funkció 
nélküli zónaként. A városhoz csatolt, korábban önálló, falusias település Diszel, amely csak 
külterületen át közelíthető meg a központból, attól kb. 4 km-re helyezkedik el.
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VII.1. ábra: Tapolca városrészei

2. TAPOLCA VÁROSSZERKEZETE

Tapolca viszonylag egyszerű szerkezetű, nagy részét tekintve kisvárosias jelleget mutató 
város, ugyanakkor az Y-házak megépülésével egy nagyvárosias lakóterülettel egészült ki, 
amely megduplázta a város lakosságát. Ennél kisebb mértékű, de szintén jelentős 
beavatkozás volt a honvédségnek a város nyugati részére történő telepítése. A 
súlyponteltolódás ellenére azonban a városközpont megtartotta központi kiszolgáló funkcióit, 
ilyenek jobbára csak a nyugati városrészben jelentek meg, a honvédségben dolgozók 
elkülönülése és a központtól való nagyobb távolság miatt (azonban ezek a funkciók ma 
visszaáramlóban vannak a központba). Napjainkban kisebb funkcióeltolódás figyelhető meg 
a déli tehermentesítő út menti kereskedelmi létesítmények felé.

Ma a lakófunkció minden városrészben megjelenik (kivéve a volt honvédségi területet), 
dominánsan a keleti városrészben és a kertvárosban, valamint a déli városrészben és 
Diszelen. A lakófunkció további bővülése is a keleti (és hosszabb távon az északi, kertvárosi) 
városrészben várható. Az iparterületek és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások a nyugati 
városrészre koncentrálódnak, a meglevő vagy átalakult üzemek mellett itt létesült egy 
potenciális ipari terület (egyelőre betelepülő vállalkozások nélkül). A kereskedelmi funkció 
egyrészt a városközpontra koncentrálódik, másrészt „városkapu” jelleggel megjelent a déli 
városrész főútvonal melletti területein, illetve a keleti városrész frekventált területein. 
Várhatóan kereskedelmi-turisztikai funkció lesz a volt honvédségi terület „barnamezős”  
területén is. Az intézményi kiszolgáló területek a városközpontra koncentrálódnak, néhány 
lakóterületi körzeti intézménytől eltekintve.
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Nagyobb zöldterületek a keleti városrészben találhatóak, valamint a városközpontban, ahol a 
Malomtó partja és a Köztársaság tér emelhető ki. A város fő közlekedési tengelye kelet-
nyugati irányú, amelyet követett a város terjeszkedése is. Emellett van egy észak-déli 
tengely is, amely a város reprezentatív tereit és egyben fő turisztikai látványosságait fűzi fel 
(Tapolca-patak–Malom-tó/Templom-domb–Fő tér–Tamási Áron Művelődési Központ–
Tavasbarlang–Köztársaság tér).

A városközpontban vagy annak közelében koncentrálódnak a város fő kiszolgáló funkciói: 
közigazgatás, kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, oktatás, kultúra. A sportfunkció 
területigényéből következően, a nyugati városrészben található, itt épült meg az új Sport- és 
Rendezvénycsarnok, amely így kulturális funkcióval is kiegészítette ezt a területet.

A város beépítettsége kisvároshoz képest közepesen koncentráltnak mondható. A 
beépíthetőségi mutatók a városközpontban 60-100%, a kisvárosias területeken 30-60%, a 
kertvárosias területeken 30%, amelyet a köz- és zöldterületek csak részben kompenzálnak.

3. VÁROSRÉSZEK HELYZETELEMZÉSE

VII.1. táblázat: Tapolca városrészeinek intézményi és szolgáltatási ellátottsága

Adat Belváros
Déli 

városrész
Kertváros

Keleti 
városrész

Nyugati 
városrész

Volt 
honvédsé
gi terület

Diszel

Kiskereskedelmi üzletek száma 191 49 14 60 61 9

Vendéglátóhelyek száma 38 10 1 15 23 5

Lakónépesség

Bölcsődék száma 1

Óvodák száma 2 1 1

Általános iskolák száma 2 1 1 1

Középiskolák száma 1 1

Könyvtárak száma 1 1

Múzeumok száma

Művelődési házak száma 1 1 1 1

Kórházak száma 1

Sportlétesítmények száma 1 1 1

Felnőtt háziorvosi rendelők 
száma

3 1 1 1 1

Gyermek háziorvosi rendelők 
száma

1 1

Felnőtt fogorvosi rendelők 
száma

1

Gyermek fogorvosi rendelők 
száma

1

Időskorúakat ellátó intézmények 
száma

1

Hajléktalanokat ellátó 
intézmények száma

1

Idősek nappali intézményeinek 
kapacitás-kihasználtsága

100%
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3.1. Belváros

A Belváros a legtöbb funkciót magába foglaló, a város hagyományos központjaként működő 
rész. Ezt a szerepét alátámasztják az adatok is: a város kiskereskedelmi üzleteinek a fele 
(384-ből 191) itt található. A vendéglátóhelyek 41%-a szintén itt található. Itt összpontosul a 
város (és részben a kistérség) oktatási, egészségügyi, kulturális, közigazgatási funkcióinak 
nagy része. 

A Belváros városszerkezeti gyújtópontja a Fő tér. A kissé kiszélesedő hosszúkás tér, amely 
őrzi a XIX. századi beépítést, hangulatot, korábban a kereskedelem fő helyszíne volt (piac, 
boltok), mára ez csökkent, de továbbra is alapvetően kereskedelmi és kisebb részben 
reprezentatív funkciót tölt be, a Deák Ferenc utcára is kiterjedve, ahol nagyobb részben 
modern épületek váltották fel a hagyományos beépítést. A Fő teret szerkezetileg jól 
kiegészítik a tér két oldalán levő tömbbelsők, az északi oldalon kereskedelmi és 
lakófunkcióval, a déli oldalon pedig a Malomtó körzete pihenő-reprezentatív-vendéglátó 
szereppel. Ezáltal a városra jellemző kelet-nyugati irányú utak mellett gyalogosan bejárható 
észak-déli átjárók tárják fel a központot. Északkeleti irányba a főleg közigazgatási funkciójú, 
az egykori Harangozó-ház helyén álló Belvárosi Irodaház zárja le a teret, és a művelődési 
központ közötti közterület és a rendezvényhelyszínként is szolgáló Kisfaludy utca (ahol a 
Tavasbarlang bejárata is található) vezet el a Köztársaság térhez, amely a legnagyobb 
zöldfelület a városközpontban, és melynek északi részét a város a közelmúltban felújította.

A Belváros délkeleti része a Templom-dombbal kiegészülve a lakófunkció mellett így 
egyházi, oktatási és pihenő jelleget is mutat, kisvárosias, zártsorú beépítéssel. A Belváros 
délnyugati részén a kisvárosias lakóépületek mellett modern lakótömbök is megjelentek. Az 
északi rész a Fő térrel a tömbbelsőkön át összeköttetésben álló Ady Endre utca szabadon 
álló, többszintes lakó- és intézményi épületeiből (pl. rendőrség), valamint a kertvárosi részbe 
beékelődő intézményekből (piac, általános iskola, óvoda, kórház, bíróság, művelődési 
központ, Hotel Pelion) áll. A Belváros nyugati szélén a városháza és néhány lakóépület 
alkotta tömb csatlakozik a területhez.

Munkahelyeket így elsősorban a kereskedelem és más szolgáltatások adnak, és a 
lakófunkció továbbra is jellemző a központra.

A kereskedelem színtere a Fő téren és a Deák Ferenc utcán kívül a Belváros északnyugati 
részén levő piac, amely felújításra szorul. A vendéglátás a turisztikai látványosságok köré, a 
Malomtó és a Tavasbarlang bejáratának környékére koncentrálódik. A különböző 
közszolgáltatások szétszórva találhatók meg a területen, de nem nagy távolságra egymástól.

A Belváros közlekedési terhelése csökkent a déli tehermentesítő út megépülésével, de még 
mindig túl nagy az átmenő forgalom ahhoz, hogy a Fő tér egy valódi köztér szerepét 
tölthesse be. A városszerkezet azonban megnehezíti a központba irányuló forgalom 
elterelését, hiszen különösen a déli oldalon nincs megfelelő alternatív útvonal. A 
Belvárosban található autóbusz-állomás áthelyezése is felmerült a távolsági autóbusz-
forgalom átmenő jellegének visszaszorítása miatt. A parkolási igények meghaladják a 
kínálatot, amely parkoló létesítésével oldható meg, amelyre a legalkalmasabb terület a 
Nagyköz utcában található üres telek.

Ez a városrész ad helyet a legtöbb kulturális intézménynek, rendezvénynek is, a sport- és 
rendezvénycsarnok kivételével: itt található a Tamási Áron Művelődési Központ, a Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum és a Városi Mozi, melyek közül a mozi már megújult, a másik két 
intézmény azonban műszakilag felújításra szorul. A Malomtó partján kerül megrendezésre 
minden nyáron a Tapolcai Nyár, a Kisfaludy utcában pedig a Tapolcai Ünnepi Napok és 
Szent-György-hegyi Napok  elnevezésű rendezvénysorozat.

A Belvárosban található a legtöbb közigazgatási funkciót magában foglaló épület, a 
Városháza is.
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A Városháza

A Belváros területén van a katolikus és protestáns templom, amelyek szintén fontos a vallási 
élethez kapcsolódó közösségi funkciót töltenek be.

Az oktatási intézmények közül itt található a Bárdos Lajos Általános Iskola, a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, a Kertvárosi Óvoda, a Szent Erzsébet 
Óvoda. A szociális intézmények közül a Gondozási Központ található itt.

Itt található a Pannon Reprodukciós Intézet is, amely magas színvonalú egészségügyi 
szolgáltatást nyújt.

A Fő tér épületeinek nagy része az elmúlt évek során megújult, de – különösen a Belváros 
déli részén – még sok az elöregedett épület. A XX. század második felében emelt 
épületeknek nemcsak az állagromlása, hanem a városképi illeszkedése is probléma, 
amelyen homlokzati átalakításokkal lehet javítani.

VII.2. ábra: Korcsoportok megoszlása Tapolca városrészeiben
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Forrás: KSH, 2001.

A városközpont lakónépessége 2001-ben 2469 fő volt, ennél 33 fővel kevesebbet tett ki az 
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állandó népesség, számottevő különbség a két érték között tehát nem volt. A 2001-es 
népszámlálási adatok alapján a város egészének lakónépességében a fiatalkorúak aránya 
17,1%, az aktív korúaké 66,4%, az időskorúak aránya pedig 16,5% volt. A városrész
népessége ehhez képest erősen idősödő, az időskorúak aránya ugyanis számottevő 
mértékben meghaladja a városi átlagot (23,7%), a fiatal-, valamint az aktív korúak aránya 
pedig elmarad attól (16,7%, illetve 59,5%). A népesség iskolai végzettségét megvizsgálva 
kettősség jellemzi a központi városrészt: magasabb mind a csak nyolc általános iskolai 
végzettek aránya (27,1%, szemben a város egészét jellemző 23,2%-os értékkel), mind a 
felsőfokú végzettségűek aránya (14,5%). A városrész lakásállományát 2001-ben 1083 lakás 
adta, ezeknek viszonylag magas aránya, 10,5%-a volt alacsony komfortfokozatú (a város 
egészét 8,7%-os érték jellemezte).

A városrész foglalkoztatási helyzete a város egészéhez képest elmaradást mutat: míg 
Tapolcán 2001-ben a 15-64 év közötti lakosságának 58,6%-a volt foglalkoztatva, addig 
ebben a városrészben csak 55,7%-a. Ezzel összefüggésben a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (38,7%, míg a város egészében 37,4%), 
valamint a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya is (43,3%, Tapolcán 34,5%) meghaladja 
a városi átlagokat. Ugyancsak a munkaviszonyok viszonylagos gyengeségét mutatja a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkező aktív korú népesség magasabb aránya is (16,8%, míg Tapolca egészében 
13,2%). 

3.2. Déli városrész

A városrész a Belvároshoz időben legközelebb kialakult, ma szinte kizárólag lakófunkciójú 
terület, amely régi építésű, optikai zártsorú módon, nagyrészt földszintes házakkal épült be. 
Délkeleti részén ez az utóbbi években (a déli tehermentesítő út megépülésével) kiegészült 
több, kereskedelmi funkciójú épülettel (Tesco, Lidl, Penny Market stb.).

A lakóépületeken kívül csak a kereskedelmi létesítmények, valamint – a Belvároshoz közeli 
részen – vendéglátóhelyek említhetők, oktatási, kulturális intézmény nincs a területen, de a 
Belvárostól való kis távolság miatt ez nem is szükséges. A lakóterülettől déli irányban, 
külterületen található a város korszerűen felújított szennyvíztisztító telepe. Szociális 
létesítmény az Öregek Napközi Otthona.

Ebben a városrészben többségében elöregedett épületállomány található, ennek oka az, 
hogy hosszú ideig tömeges lakásépítés kijelölt területe volt, és korszerű felújításra nem volt 
lehetőség. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ma részben elszegényedett lakosság él itt és a 
városrész keleti területén spontán szegregátum is megjelölhető.

A városrész, amely történelmi utcaszerkezetével, hangulatával, néhol a Belvároshoz 
hasonlítható építészeti értékével kiegészítheti a központ turisztikai funkcióját, a Tapolca-
patak menti sétánnyal csatlakozhat a Belvároshoz. A patak és a déli tehermentesítő út 
találkozásánál építendő P+R parkoló szolgálhatja azt a célt, hogy a turistaforgalmat a patak 
menti sétányon vezesse be a városközpontba, ezáltal a központ háttérkiszolgáló szerepét 
erősítve (pl. vendéglátási funkcióval), amellyel a déli városrész patak menti területei is 
felértékelődnének.

Mindenképpen szükséges azonban a városrész egyes utcáiban a korszerűtlen lakóépületek 
megújulása, amellyel kiegyenlítődhet a lakásállomány színvonalában a városban fennálló 
mai különbségek.
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VII.3. ábra: Alacsony komfortfokozatú lakások aránya Tapolca városrészeiben
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A városrész lakónépessége 2001-ben 1975 fő volt, ettől az állandó népesség száma csak 
igen kis mértékben tért el. A városrész demográfiáját egy sajátos kettősség jellemzi: egyfelől 
a 15 év alattiak aránya kiugróan magas volt 2001-ben, meghaladta a 23%-ot is, másfelől 
viszont az időskorú népesség aránya is meghaladta a városi átlagot (18%). A fiatalok nagy 
arányában szerepe van annak, hogy a városrészben nagy számban élnek romák. 
Értelemszerűen az aktív korú népesség aránya alacsonyabb szinten állt ekkor (58,9%). A 
népesség iskolázottsága alacsony: a felsőfokú iskolát végzettek aránya közel fele akkora, 
mint a városi átlag (6,8%), a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya pedig nagy 
mértékben meghaladja azt (38,2%). A városrészben 2001-ben összesen 740 lakás volt 
megtalálható, ezeknek kiugróan magas aránya, 28,9%-a volt alacsony komfortfokozatú. 
Ahogy már láttuk, a korábbi évtizedekben a városrészt nem fejlesztették, így a korábbról 
megöröklött rendkívül rossz lakáshelyzet ma is jelentős nyomát hagyja rajta a városrész 
életén.

VII.4. ábra: Foglalkoztatás Tapolca városrészeiben
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Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

72

A népesség foglalkoztatási helyzete ugyancsak fejletlenebb városképet mutat: a 
foglalkoztatottak aránya igen alacsony, 2001-ben a munkaképes korúaknak csupán 48,1%-
ának volt munkahelye, ezzel párhuzamosan pedig rendszeres munkajövedelemmel a 
népességnek majdnem fele nem rendelkezett. Emiatt a foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya is kiugróan magas, 47,8%-os. Ugyancsak igen magas a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkező és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korú 
népesség aránya is (26,6%). 

A városrész demográfiai, valamint foglalkoztatási helyzetét tehát alapvetően meghatározza 
az alacsony iskolai végzettségű népesség, amely a foglalkozás nélküli lakosok magas 
arányával párosul.

3.2.1. Antiszegregációs helyzetelemzés

A városban egyetlen szegregált lakóterületet azonosítható a déli városrészben. A szegregált 
területre vonatkozó helyzetelemzést az IVS 3. melléklet tartalmazza. 

3.3. Kertváros

Szinte teljes egészében lakódominanciájú terület, a város legértékesebb lakóterülete (a 
Belváros vegyes funkciójú városrésznek tekinthető). A déli városrészhez hasonlóan nincs 
önálló oktatási, kulturális intézménye a Belváros közelsége miatt. A városrész nagyrészt a 
60-as években alakult ki, szabadon álló kertes házakból áll.

Észak felé adott a bővítési lehetőség, itt lakóingatlan-fejlesztés mellett biztosított a hely 
zöldfelület és játszótér számára is.

Gazdasági funkciókat tekintve is a Belvároshoz kötődik a városrész, Diszel után itt a 
legkevesebb a kiskereskedelmi egységek száma. A közelség miatt (a piac a városrész 
határán van) azonban ez nem okoz problémát.

A városrész lakó- és állandó népessége között megfigyelhető egy több, mint 100 fős eltérés 
(2480-an laktak itt 2001-ben, míg az állandó népesség száma 2586 fő volt ugyanekkor), a 
város egészével ellentétben tehát ez a terület kevésbé befogadója a más területekről 
érkezőknek. Korösszetételét tekintve elöregedő, a magas időkorú népesség mellett (22,1%) 
a fiatalok aránya igen alacsony (14,6%). Az aktívkorú népesség aránya szintén alacsonyabb 
a városi átlagnál (63,3%), a népesség iskolázottsága ezzel szemben jobbnak tekinthető, mint 
a város egészében. Míg a csupán általános iskolát végzettek aránya csak 18,4%, addig a 
felsőfokú tanulmányokat elvégzettek aránya a 15%-os is majdnem eléri. Lakásállománya is 
viszonylag jónak tekinthető, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya ugyanis alig 
haladja meg az 5%-át a városrész 854 lakásának. 

A városrész foglalkoztatási helyzetére nagyjából a város egészére jellemző értékek 
jellemzőek: a foglalkoztatottak aránya 56,4%, míg rendszeres munkajövedelemmel az aktív 
korú népesség 38,8%-a nem rendelkezett 2001-ben. A foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 36,6%, míg a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korú népesség aránya 12%. 

3.4. Keleti városrész

A keleti városrész magja az 1971-85 között alagútzsalus technológiával épített „Y-házak” és 
ezt kiegészítő panelépületek együttese, amelyek által ez a városrész adja a város 
lakosságának közel 40%-át. Emellett kertvárosi jellegű épületek, oktatási intézmények 
találhatóak itt. A város méretéhez képest aránytalan méretű lakótelep saját oktatási 
intézményekkel rendelkezik, és jelentős a kiskereskedelmi egységek száma is, együtt egy 
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alközpontot alkotva a városon belül. Közel esnek hozzá a tehermentesítő út menti áruházak 
is, amelyek így a Belváros kiszolgáló szerepét csökkentik e városrész esetében.

A városrész keleti részén a közelmúltban 140 építési telek kialakítását tette lehetővé az 
önkormányzat, ahol a szabályozás kertvárosi jellegű beépítést tesz lehetővé.

Az elavult iparosított technológiával épült lakóházak elsősorban a magas fűtési költségek 
miatt korszerűsítésre szorulnak, de nincsenek kritikus helyzetben. A városrész teljes 
lakásállománya is jól felszereltnek tekinthető, a 2219 lakásnak csak 2,7%-a alacsony 
komfortfokozatú. Az épületek között jelentős nagyságú zöldfelület található, azonban ezek 
nagy része elhanyagolt és rehabilitációra szorul.

Az oktatás minden szintje képviselve van a városrészben a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola, a Barackvirág Óvoda és a Széchenyi István Szakképző Iskola által.

Kelet felé külterületbe ékelődve található a város új temetője, valamint erre közelíthető meg a 
diszeli városrész is, ahová a veszprémi út mentén kerékpárút kerül kiépítésre a GKM-ÖTM 
és a KDOP támogatásának a segítségével 2007-2008 folyamán (az I. szakaszt 2007-ben 
átadták, a II. szakasz átadása 2008 végén várható).

A terület lakónépessége 6454 fő volt 2001-ben, míg az állandó népességé 6691 fő. A 
népesség korösszetételében az időskorúak aránya nagyon alacsony, mindössze 10,5%, a 
fiatalkorúak aránya pedig kis mértékben meghaladja a városi átlagot (17,2%). Az aktív korú 
népesség aránya kiugróan magas, 72,3%, a városrész tehát elsősorban a gyermekkel 
rendelkező, munkaképes korúak területe. A felsőfokú végzettségű lakosok aránya kis 
mértékben meghaladja a városi átlagot (13,2%), a csupán nyolc általános végzettségűek 
aránya pedig alacsonyabb annál (20,6%). 

A városrész foglalkoztatási helyzetét egy viszonylag előnyös helyzet jellemzi: a 
foglalkoztatottak aránya igen magas (60,9%), emiatt a jövedelem nélküli lakosok, illetve 
lakások aránya alacsonyabb a városi átlagnál. 

3.5. Nyugati városrész

A nyugati városrész a legheterogénebb Tapolcán belül. Itt található a város iparterülete, de 
ezen kívül kertvárosi, sorházas, lakótelepi beépítés is megjelenik, valamint itt találhatók a 
város sportlétesítményei, a strand, a régi temető, a vasútállomás, a Keszthelyi út mentén 
pedig kiskereskedelmi, szolgáltatási funkció jelent meg. Belső tagolódása alapján négy 
részre osztható: nyugaton a Dobó-lakótelep, középen az iparterület, délen a Sebron 
kiskertes, külterjes kereskedelmi területe, keleten pedig a Belvároshoz csatlakozó lakó- és 
intézményi terület. Az eltérő karakterek ellenére ez mégis egy városrésznek tekinthető az 
alkotórészek elhelyezkedése és egymásra utaltsága miatt (ez különösen a város szélére 
szorult Dobó-lakótelepre igaz).

A városközponthoz közeli részeket főleg a Belváros szolgálja ki. A lakóterület másik része a 
Dobó-lakótelep, amelyik a városközponttól messze, attól iparterülettel elválasztva 
helyezkedik el. Ennek a volt honvédségi lakótelepnek a kiszolgálása korábban szinte teljes 
mértékben helyben megoldott volt, ezáltal elszigetelődött a várostól. Ma is rendelkezik 
általános iskolával és óvodával, de a helyőrségi klub és más intézmények (pl. orvosi rendelő) 
megszűnésével funkcióhiányossá vált ez a városrész. Ezen a problémán a szomszédos volt 
honvédségi terület és létesítményeinek hasznosítása segíthet, de csak részben. A Dobó-
lakótelep társadalmilag is kedvezőtlen tendenciákat mutat, magas az idősek és a 
foglalkoztatás nélküliek aránya, amely az óvoda és az iskola kihasználtságát is veszélyezteti. 
A területnek a központhoz való kapcsolódását segíti a rendszeres helyi buszjárat, ezt tovább 
javíthatja a kerékpárút kiépítése, amellyel a Dobó-lakótelepet, valamint a volt honvédségi 
területet is ki lehet szolgálni.

Az oktatási és a kulturális funkciót a Dobó-lakótelepen a Batsányi János Általános Iskola és 
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a Szivárvány Óvoda, a Belvároshoz közelebb eső részen a Batsányi János Művelődési 
Központ és a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tölti be. Itt található 
a Megyei Munkaügyi Központ is.

Az ipartelepen koncentrálódik a város ipari tevékenysége, itt található a Rockwool 
szigetelőanyag-gyár, a CELL-COMP ventillátorgyár és a Rhodius üzeme. 

A városrész északi részén található a magántulajdonban levő potenciális ipari park, amely 
egyelőre üresen áll. A potenciális ipari park területe környezetkímélő ipar fogadására 
alkalmas - településrendezési terv által biztosított -, jelenleg közművesítetlen ingatlan, amely 
külföldi magánbefektető tulajdonában van. Ezt a területet a Sümeg és Tapolca között 
kiépítendő közút megvalósulása lendítheti majd fel. 

A Keszthelyi út menti, illetve attól délre eső terület (Sebron) korábban kiskertes dominanciájú 
volt, ma főleg kisvállalkozók szolgáltató, kereskedelmi célú telephelyei vannak itt.

A városrész keleti felén helyezkednek el a sportpályák és a 2003-ban átadott Sport- és 
Rendezvénycsarnok. Ezek közelében található a termálstrand, amely korszerűsítésre szorul, 
valamint megoldásra vár hatékonyabb elhatárolása (funkcionális és vizuális) az iparterülettől.

A városrész lakónépessége 3391 fő volt 2001-ben, az állandó népesség száma ennél 
kevesebb, 3308 fő. Kormegoszlásában az időskorúak kis mértékű többlete jellemző a város 
egészéhez viszonyítva. Míg az idősek aránya egy tized százalékponttal marad el a 20%-tól, 
addig a fiatalkorúak aránya 17,2%, az aktív korúaké pedig 62,9%. A népesség 
iskolázottsága a Kertvároshoz hasonlóan magas, a felsőfokú végzettségűek aránya 14,9%, a 
csupán nyolc általános iskolát végzettek aránya pedig mindössze 18,4%. A 854 lakásból álló 
lakásállománynak csekély része, 5,2%-a tartozott a legutóbbi népszámlálás évében 
alacsony komfortfokozatúnak.

A népesség foglalkoztatási mutatói azonban nem ennyire előnyösek: a foglalkoztatottak 
aránya ugyanis nem éri el a városi átlagot (56,4%), ezzel szemben mind a foglalkoztatott 
nélküli háztartások aránya (36,6%), mind a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya (38,8%) meghaladja a Tapolca egészét jellemző átlagértékeket. A 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkező népesség aránya viszont alatta marad, 2001-ben az aktív korúak 12%-a 
tartozott ebbe a kategóriába.

3.5.1. Antiszegregációs helyzetelemzés

A Nyugati városrészben, az Ipar utca környékén potenciális szegregátum került megjelölésre 
a KSH 2001. évi adatai alapján. Az 1999-2002. évi lakásépítési és felújítási munkáinak, 
valamint a 2006-2007. években történt útfelújítási munkáinak következtében 2008. évben a 
városrészben szegregátum nem azonosítható. A területre vonatkozó helyzetfeltárást az IVS 
3. melléklet tartalmazza.

3.6. Volt honvédségi terület

A volt honvédségi terület, messze esik a központtól, mégis fontos volt a város életében, amíg 
a honvédség birtokolta a területet. 2006-ban döntött a honvédség a kiürítésükről, és a déli 
(Kinizsi), valamint az északi (Csobánc) laktanya az önkormányzathoz került (az északi 
laktanya nyugati részének kivételével, amely a közigazgatási határnak megfelelően 
Lesencetomaj község tulajdona lett). A területre vonatkozó rendezési tervet a testület 
elfogadta és a terület felmérése folyamatban van.

A terület történetileg kapcsolódik a Nyugati városrészhez a Dobó-lakótelepen keresztül, ám 
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az új funkció kialakítása és a terület nagysága a külön történő kezelést indokolja.

Az önkormányzat célja a déli területen elsősorban turisztikai funkció meghonosítása, 
melynek keretében termálvízre alapozott szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, wellness, 
sport és ezeket kiszolgáló létesítmények települhetnének ide, amely kiegészülhet a 
használaton kívüli sportrepülőtér hasznosításával. A turisztikai fejlesztést indokolja a terület 
alatt húzódó geológiai törésvonalon található reménybeli termálvízvagyon, valamint az, hogy 
a lakófunkcióhoz túl messze található a terület a várostól, illetve a tervezett turisztikai 
fejlesztések területigénye megfelelően kielégíthető ezen a részen. A termálvíz segítségével a 
létesítmények energiaellátása is biztosítható megújuló forrásból.

A volt laktanya területe légifelvételen

Léteznek tervek az egykori déli laktanyától délre levő területen golfpálya létesítésére is, de a 
helyszín védett élőhelyként van nyilvántartva (településrendezési tervben V3 kategória), 
amelyet a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság nem engedélyez ilyen célú hasznosításra.

Az egykori északi laktanya területén a környezetet nem szennyező ipar, szolgáltatások vagy 
más gazdasági funkció tervezett.

A Volt honvédségi területnek 2001-ben ugyan volt népessége, azóta viszont a katonai 
létesítmények megszűntek, az itt lakó hivatásos katonák pedig elköltöztek, így jelenleg a 
városrész nem rendelkezik lakossággal.

3.7. Diszel

Diszel önálló község volt mielőtt 1977-ben Tapolcához csatolták. 4,5 km távolságra van 
Tapolca központjától, és jellemzően falusias, laza beépítésű városrész. Diszelnek saját 
művelődési háza van, és rendelkezik kiskereskedelmi, valamint vendéglátó egységekkel is.

Diszelben található a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Iskola, amely 
sajátos nevelési igényű gyermekeket oktat. A városrészt iskolabusz és menetrend szerinti 
autóbusz köti össze a városközponttal, valamint 2007-2008 folyamán a GKM és KDOP 
támogatásával megvalósul a várost Diszellel összekötő kerékpárút I. szakasza.

Diszel kulturális kínálatához tartozik az Első Magyar Látványtár, amely egy régi malomból 
kialakított épületben különböző korszakok használati tárgyait mutatja be, egyfajta néprajzi 
gyűjteményként, de nemcsak a népi jellegű anyagokra koncentrálva.
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Első Magyar Látványtár Diszelen

Lakónépessége 2001-ben 825 fő volt, állandó népessége ennél némileg magasabb, 863 fő. 
Kormegoszlásában mind a fiatalkorúak aránya (19,9%), mind az időskorúak aránya (17,1%) 
meghaladja a városi átlagértékeket, szemben az aktív korúakkal, akik 63%-át adják a 
városrészi lakosságnak. Iskolázottsági mutatói közül a felsőfokú végzettek aránya a város 
egészében itt a legalacsonyabb, a 25 év fölötti népességnek csupán 5,7%-a rendelkezett 
felsőfokú oklevéllel 2001-ben. A legfeljebb nyolc általános iskolát végzettek aránya ezzel 
szemben magas, 28,1%-os. Diszel falusias jellegéből következik, hogy a területen sok az 
alacsonyabb komfortfokozattal jellemezhető lakás, amelyek az itteni 310 lakásnak 19,4%-át 
teszi ki, aminél magasabb értéket csak a déli városrész területén találhatunk. 

A népesség foglalkoztatottsági mutatói nagyjából a városi átlag környékén alakulnak: a 
foglalkoztatottak aránya 58% volt 2001-ben, a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők 37,9%-át adták a munkaképes korúaknak, míg a foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 36,6% volt 2001-ben, nagy mértékben tehát nem tértek el a város 
egészének átlagától. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező népesség aránya 16,2%-os, ami némileg meghaladja 
a városi átlagot, de a déli városrész, illetve a városközpont hasonló értékeit nem éri el, 
azoknál előnyösebb szociális helyzetre utal. 

3.7.1. Antiszegregációs helyzetelemzés

Diszel városrészben, 2 helyen szegregátum gyanús terület került megjelölésre a KSH 2001. 
évi adatai alapján, amely területeken 1-1 db családi ház található, ezért szegregátumnak 
nem tekinthető. A szegregátum gyanús területekre vonatkozó helyzetfeltárást az IVS 3. 
melléklet tartalmazza.
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4. VÁROSRÉSZI FUNKCIÓK

Az alábbi táblázat bal oldali celláiból kiolvasható, hogyan oszlanak meg a funkciók az egyes városrészek között. A város méretével is 
összhangban a Belváros szerepe túlsúlyos a legtöbb funkció esetében, a lakófunkció kivételével. A többi városrészben a lakófunkció dominál, 
valamint a Nyugati városrészben az ipari-logisztikai funkció is jelen van. A volt honvédségi terület jelenleg funkció nélküli.

VII.2. táblázat: Domináns és kiegészítő városrészi funkciók
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Az elemzés során meghatároztuk az egyes városrészek fejlesztési szükségleteit a funkciókat illetően. Ez olvasható a táblázat jobb oldali 
celláiban. Látható, hogy a legtöbb fejlesztési szükséglet a Belvárosban, a Volt honvédségi területen, a Keleti és a Déli városrészben jelenik 
meg, amely indokolja egy-egy akcióterület lehatárolását e négy városrészben. Egy-egy funkció a többi városrészben is fejlesztésre szorul, de 
sokkal kisebb mértékben.
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VIII. AZ EGYES VÁROSRÉSZEK SWOT-ELEMZÉSE

VIII.1. táblázat: A Belváros SWOT elemzése

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Viszonylag egységes városkép, turisztikai vonzerők

Minden funkció megtalálható

Kedvező tömbszerkezet a kereskedelem számára

Átmenő forgalom zavaró hatása

Leromlott állapotú önkormányzati bérlakások

Rossz műszaki és városképi állapotú intézmények

Kereskedelem rugalmatlansága (nyitva tartás, stb.)

Elöregedő népesség

Foglalkoztatási helyzet viszonylagos fejletlensége

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

A csillapított forgalommal kiteljesedhet a köztér funkció 

A megnövekedő turistaforgalom itt fog koncentrálódni

A vendéglátás iránti kereslet kiszolgálása

Kereskedelem további áthelyeződése a város peremére

A Belvárosban szükséges a forgalom csillapítása, a kereskedelem fejlesztése ösztönző 
akciókkal (pl. hosszabb nyitva tartás érdekében önkormányzati együttműködés a 
kereskedőkkel), valamint a leromlott állapotú lakások és intézmények felújítása. Ezáltal a 
városlakók és a turisták számára is színvonalasabb szolgáltatásokat és köztér funkciót 
nyújthat Tapolca központja.

A turizmus lehetőségeit a turisztikai vonzerőkre alapozva lehet fejleszteni, amellyel a 
többletforgalom egy része a Belváros turistaforgalmát erősíti majd: a környező 
kirándulóhelyek bázisaként szolgáló Tapolcán főként a Belvárosnak lesz kiszolgáló szerepe, 
amely kiegészülhet a vendéglátási funkció erősödésével. További fejlesztések azonban 
diverzifikálhatják ezt.

VIII.2. táblázat: A Déli városrész SWOT elemzése

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Tapolca-patak partja, Malomtó közelsége

Történeti utcaszerkezet és épületek

Déli tehermentesítő út elhelyezkedése

Elszegényedett lakosság

Rossz műszaki állapotú épületállomány

Szegregált lakóterület a városrész keleti felén

Nagymértékű függőség a Belvárostól, ezért funkcióbővítés 
nélkül nem lehetséges a terjeszkedés

A foglalkoztatottak aránya nagyon alacsony

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

Turisták bevezető, kiszolgáló útvonala

Belváros „kiterjesztett” része

A munkanélküli lakosság felzárkóztatása szociális típusú 
beavatkozásokkal

Külső segítség nélkül a szlömösödési folyamat folytatódása

A városrész ma is a Belváros kiterjesztett része a szolgáltatások igénybevételét tekintve, 
ugyanakkor a pozitív gazdasági hatások már nem terjednek ki a területre. Ezt változtathatja 
meg a „déli városkapu” kiépítése. A tervezett P+R parkolótól a Tapolca-patak mentén haladó 
sétány kiépítése gazdaságilag is fellendítheti a városrészt: vendéglátóhelyek, kisebb 
kereskedelmi egységek használhatják ki az újonnan kiépülő gyalogos útvonalat. A történelmi 
hangulatnak köszönhetően a megújult városrész úgymond a Belváros részévé válhat, de a 
fejlesztés kockázatokat is rejt, mert a városrész további bővülése már nem lehetséges a 
Belváros kiszolgáló szerepére alapozottan. Továbbá alapvető feltétel a munkanélküli 
lakosság helyzetének javítása képzésekkel, szociális munkalehetőségekkel, ezek 
elmaradása vagy sikertelensége a szlömösödést tovább súlyosbíthatja.
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VIII.3. táblázat: A Kertváros SWOT elemzése

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Magas presztízsű lakóterület

Belváros közelsége

Magasan iskolázott népesség

Közterek hiánya

Szinte kizárólagos lakófunkció, „alvóváros”

Elöregedő népesség

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

Észak felé történő terjeszkedés A terület vonzó adottságai miatt a telkek elaprózódása

A Kertváros viszonylag jó helyzetű, ugyanakkor a közösségi funkciók háttérbe szorultak a 
lakófunkcióval szemben. A Belváros közelsége itt sem teszi szükségessé külön intézmények 
kiépítését, de bizonyos fokú közösségi infrastruktúrára a lakóterület bővülése esetén 
szükség van, amelyet a szabályozási terv biztosít.

VIII.4. táblázat: A Keleti városrész SWOT elemzése

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Különleges karakterű lakókörnyezet, zöldterületek

Jó megközelíthetőség

Balatonhoz és kirándulóhelyekhez legközelebbi terület

Magasan iskolázott népesség

Fiatalos korösszetétel

Rossz műszaki állapotú iparosított technológiával készült 
épületek 

Részbeni függőség a Belvárostól

Felújítás hiányában az iparosított technológiával épült 
lakóházak leromlása, az ingatlanárak romlása

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

Terjeszkedés kelet felé A felújítás hiányában elöregedő lakóépületek olcsó 
ingatlanjaiba rosszab szocális helyzetű lakosság 
beköltözése a szomszéd városokból

A Keleti városrész helyzete a felújításra váró alagútzsalus technológiával épült lakóházak és 
az intézmények műszaki állapota ellenére jónak mondható, főleg elérhetősége, 
szolgáltatásai és elhelyezkedése szempontjából. A város intézményei és a kereskedelmi 
létesítmények könnyen elérhetőek. A városrésznek adott a lehetőség a kelet felé való 
terjeszkedésre, amely már megkezdődött.

VIII.5. táblázat: A Nyugati városrész SWOT elemzése

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Sport- és rendezvénycsarnok közösséget erősítő jellege

A népesség magas iskolázottsággal rendelkezik

Dobó-lakótelep elszigeteltsége

Elöregedő lakosság a Dobó-lakótelepen

Iparterület közelsége strandhoz, sportlétesítményekhez

A potenciális ipari park kihasználatlansága

Keszthelyi út rendezetlensége

A népesség foglalkoztatási helyzete elmarad a városi 
átlagoktól

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

Sümegi út kiépülésével jobb befektetési feltételek

Az egykori laktanyaterület sikeres hasznosítása esetén 
felértékelődés

Az ipari parkba betelepülő vállalkozások a városrész ipari 
jellegét erősítik a lakó- és rekreációs funkciók gyengítésével

A Nyugati városrész vegyes funkciója konfliktusokat okoz, amelyek egy részét nehéz 
feloldani; a heterogenitás miatt a városrész identitása sem megalapozott. Ezeket azonban 
ellensúlyozza a sporttelep és a sport- és rendezvénycsarnok, mint városi szintű közösségi 
célú intézmények. A legfontosabb megoldandó tényező a Dobó-lakótelep elszigeteltsége, 



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

81

állapota, amelyet a lakóépületek korszerűsítése mellett a volt honvédségi terület 
hasznosítása, illetve kerékpárút kiépítése enyhíthet.

VIII.6. táblázat: A volt honvédségi terület SWOT elemzése

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Nagy rendelkezésre álló terület

Vasút, közút közelsége

Hasznosításra alkalmas sportrepülőtér

Elszigeteltség a várostól

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

Tömeges turizmus kiszolgálásának lehetősége

Termálvízkincs megléte

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség eltérő érdekei

A volt honvédségi terület jelenleg hasznosítatlan barnamezős területe rejti a legtöbb 
lehetőséget a megújulásra a városban. A Balaton közelsége és a város karaktere alapján a 
legkézenfekvőbb hasznosítási mód a turisztikai fejlesztés, amelyhez igen nagy terület áll 
rendelkezésre. Ezt alátámasztja a terület jó megközelíthetősége is (három közlekedési 
módon is kiszolgálható). Ennek ellenére a központtól való távolság megnehezítheti azt, hogy 
a városba megfelelően integrálódjon a létesítmény (bár a Dobó-lakótelep helyzetét 
közelsége miatt felértékelheti).

VIII.7. táblázat: Diszel SWOT elemzése

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Falusias, csendes környezet

Kirándulóhelyek közelsége

Jó megközelíthetőség

Elszigeteltség a várostól

Szolgáltatások hiánya

Az időskorú népesség aránya magas

Alacsony a népesség iskolázottsága

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

Falusi vendéglátás kiépítése

Pipamúzeum létesítése, kulturális rendezvények

Alvóvárossá válás

Diszel esetében ellentmondásos a kép. A falusias városrész nagymértékben függ Tapolca 
központi részétől, mivel egyes szolgáltatások csak ott találhatók meg, ugyanakkor attól távol 
helyezkedik el. Diszel kiszolgálását új funkciókkal és a közlekedés megkönnyítésével lehet 
segíteni, ugyanakkor a jelenlegi népesség nem feltétlenül tudja eltartani ezeket a funkciókat. 
A bővülés Diszel esetében korlátozott a telkek hiánya miatt.

Diszelen a falusi vendéglátás, siklóernyőzés és más természetközeli turisztikai 
szolgáltatások nyújthatnak kitörési pontot, amelyek munkahelyeket teremthet helyben.
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IX. A VÁROS HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉPÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Tapolca hosszú távú fejlődésének megalapozását az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
elkészítése keretében az eddig elkészült stratégiák, koncepciók mellett a kulcsszereplőkkel 
készített interjúkra, a lakosság körében lefolytatott online kérdőívre és az ún. stratégiaalkotó 
munkacsoport munkájára alapoztuk. A kapott válaszok és a helyzetelemzésből adódó 
következtetések alapján rajzolódott ki a város jövőre vonatkozó karaktere és ennek 
megvalósítási módjai.

1. A JÖVŐKÉP MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A rendelkezésre álló dokumentumok közül a következők szolgáltak a stratégia alapjául:

 Tapolca Város Településfejlesztési Koncepciója;

 Tapolca Város Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2007-2010;

 Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-2013.

Az itt szereplő célkitűzések, teendők nagy része tovább él jelen stratégia kidolgozásában is, 

Az interjúkon a város helyzetéről alkotott vélemény mellett nagy hangsúlyt helyeztünk a 
jövőről alkotott képre és az adott szakterületen szükséges fejlesztések mellett a város 
egészére vonatkozó elképzelések megismerésére.

A stratégiaalkotó munkacsoport a város minden szféráját (önkormányzati, gazdasági, civil) 
felölelő testület, amely az IVS és a hozzá kapcsolódó fejlesztések kidolgozására, nyomon 
követésére jött létre.

A kérdőív (IVS 4. melléklet) a város jelenlegi helyzetének megítélését és a felmerült 
fejlesztési ötletekkel kapcsolatos véleményt vizsgálja a lakosság körében, valamint lehetővé 
teszi további ötletek, megjegyzések hozzáfűzését. 

2. KIJELÖLT JÖVŐKÉP

Tapolca karaktere sok változáson ment át történelme során. Borkereskedő városból hanyatló 
mezőváros, majd vasúti, honvédségi, bányászati szolgáltató település, illetve napjainkban a 
Balaton kiszolgáló városa, egyre több saját vonzerővel. A jövőre nézve ezt a karaktert 
bővíteni szükséges annak érdekében, hogy a város több lábon állása megvalósuljon: ez a 
nyitás elsősorban a turizmushoz kapcsolódó és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelent.

A város 25 évvel későbbi képe a balatoni régió turizmustól független tevékenységekkel is 
megerősített kapuvárosa, a Tapolcai-medence és tágabb környéke gazdasági és kulturális 
központja, szerves egységben a környező kistérségekkel.

Egy másik lehetőség lehetne a dominánsan iparra alapozott fejlődés, amely még jobban 
feltételezi a közlekedési lehetőségeket, ugyanakkor kevésbé függ a balatoni turisztikai 
konjunktúrától. A jelenlegi adottságokat tekintve ez az út még kockázatosabb alternatívának 
tűnik, így elvetendő. 

A bemutatott állapot olyan változásokat feltételez, amely nem valósulhat meg bizonyos 
feltételek, így a város elérhetősége, a kiszolgáló infrastruktúra javulása és a képzett 
szakemberek számának növekedése nélkül. Fontos feltétel ezek mellett a kistérség más 
településeivel és különösen a környező városokkal, térségekkel történő „szereposztás” 
(Keszthely, Sümeg, balatoni üdülőövezet), hiszen Tapolca fejlődése jelentős részben függ a 
szomszédos kistérségek dinamikájától.
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X. A JÖVŐBENI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSA

1. CÉLOK KITŰZÉSE, STRATÉGIA MEGHATÁROZÁSA

1.1. Átfogó cél meghatározása

Az átfogó célt a SWOT elemzésre épül, és a városrészi, illetve tematikus célok egyesítését 
szolgálja annak érdekében, hogy azok levezethetők legyenek belőle. A tematikus célok egy-
egy problémára keresnek megoldást, földrajzilag nem specifikusan, ugyanakkor a városrészi 
célok ezeket a tematikus célokat valósítják meg városrészi szinten.

Tapolcán a kiindulópont, hogy az életminőség a város adottságaival nincs összhangban, 
alacsony az ehhez viszonyított gazdasági teljesítmény a szerkezetváltás hiányosságai miatt. 
A munkahelyek hiánya így a vásárlóerő csökkenésével a városi szolgáltatások színvonalát is 
csökkentette (amelyet a városvezetés részben ellensúlyozott) és egyes városrészek 
leszakadása is hozzájárul az alapprobléma kialakulásához.

Az átfogó cél Magas életminőség elérése Tapolca gazdasági teljesítményének diverzifikált 
fejlesztése mellett.

A diverzifikált gazdaság megvalósításával az egy lábon állás veszélyét kerülheti el a város. A 
diverzifikációt természetesen behatárolják a város adottságai, valamint az adottságokra 
épülő szolgáltatások (turizmus) érzékenysége, ezért csak bizonyos gazdasági ágak jöhetnek 
szóba munkahelyteremtés kapcsán.

A magas életminőség a munkavállalók és a munkaadók számára a munkahelyteremtést 
kiegészítő vonzó tényező – a tematikus célok a munkahelyteremtést kivéve ehhez a 
szemponthoz járulnak hozzá. Az életminőség a versenyképességben nemcsak közvetetten, 
a lakókon keresztül, hanem közvetlenül is szerepet játszik a turizmus kiemelt jelentősége 
miatt, hiszen a turisták ott-tartózkodásuk idejére a város lakóivá válnak.

A tematikus célok mindegyikének teljesülnie kell az átfogó cél eléréséhez. 
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X.1. ábra: Célrendszer

T1. Munkahelyek 
teremtése

T2. Városi 
szolgáltatási 
szint javítása

Magas életminőség elérése Tapolca 
gazdasági teljesítményének diverzifikált 

fejlesztése mellett

T4. Leszakadó 
rétegek 

felzárkóztatása

Volt honvédségi terület

Tapolca új szolgáltató 
funkciókkal történő 

bővítése

Diszel

Természeti és 
települési környezet 

megőrzése

Nyugati városrész

A városrész 
integrációja a 
városszövetbe

Belváros

Városközponti 
karakter erősítése és 
közösségi megújulás

Déli városrész

Társadalmi és fizikai 
felzárkózás a város 

többi részéhez

Keleti városrész

Fenntartható 
lakókörnyezet 

elérése

Kertváros

Minőségi 
lakókörnyezet 

megőrzése

T3. Természetes és 
épített környezet 

megőrzése

T5. Élhető 
lakókörnyezet 
és közösségek
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1.2. Középtávú (tematikus) célok meghatározása

Középtávon tematikus célokat határoztunk meg, amelyek hozzájárulnak az átfogó cél 
teljesüléséhez. Ezek a célok a következők:

Munkahelyek 
teremtése

Városi szolgáltatási 
szint javítása

Természetes és 
épített környezet 

megőrzése
Leszakadó rétegek 

felzárkóztatása
Élhető lakókörnyezet 

és közösségek

Az első kettő levezethető közvetlenül az átfogó célból, a másik három tematikus cél pedig a 
SWOT-elemzésekben megjelenő tényezőkből. Mindegyik tematikus cél csatlakozik 
valamelyik városrészi célhoz.

A tematikus célok részletesen:

Munkahelyek teremtése: ez teremti meg az alapot a városban keletkező jövedelem 
növekedésére, a vásárlóerő és ezáltal a szolgáltatások iránti kereslet növekedésére, és a 
városlakóknak a városban tartására, illetve vonzására. Tapolcán ez többféle módon 
lehetséges, egyrészt új, zöldmezős és barnamezős befektetések, másrészt a Belváros 
vendéglátóiparának fellendítésével. Fontos az átfogó célnál említett diverzifikáció: a turizmus 
mellett más gazdasági ágak megjelenése, amelyek a vonzáskörzet munkaerejére, tudására 
támaszkodik. A diverzifikáció megjelenhet a turisztikai szolgáltatásokon belül is: a 
hagyományos turizmus így kiegészülhet egészség-, üzleti, öko- és sportturizmussal.

Városi szolgáltatási szint javítása: négy csoportot emelhetünk ki, amelyeknél fontos a 
szolgáltatási szint javítása: a munkavállalók, az inaktívak, a munkaadók és a turisták. Ezek 
magukba foglalják a köz- és magánszolgáltatásokat, és legfontosabb azok fejlesztése, 
amelyek több csoportot is érintenek: a közterek, a közlekedési lehetőségek, kulturális kínálat, 
egészségügyi szolgáltatások. 

Természetes és épített környezet megőrzése: Tapolca igen gazdag és értékes épített és 
természetes környezettel rendelkezik. Az épített értékek egyedülálló módon illeszkednek a 
természeti környezetbe (Malomtó), a természeti értékek (Tavasbarlang, gyógybarlang) pedig 
jól kiegészítik ezeket. Ezeknek az értékeknek a megőrzése, méltó bemutatása különösen a 
turizmus miatt kulcsfontosságú a város számára, de az itt lakók identitását is erősíti.

Leszakadó rétegek felzárkóztatása: A város harmonikus fejlődésének feltétele, hogy ne 
alakuljanak ki nagy különbségek a város társadalmán belül, illetve ne keletkezzenek 
alacsony presztízsű területek a városban. Ennek megelőzése érdekében fontos a leszakadó 
rétegeknek a felzárkóztatása szociális jellegű fejlesztéssel, a lakókörnyezet felújításával, új 
munkalehetőségek biztosításával.

Élhető lakókörnyezet és közösségek: Hasonló a városi szolgáltatási szint javításához, de 
kisebb léptékben, a lakókörnyezetre vonatkozó felértékelést takarja, mellyel elérhető a 
jelenleg korszerűtlen, energiapazarló, kis vonzerejű lakóterületek felértékelődése, ezáltal a 
szuburbanizáció megállítása, a város élhetőségének javítása.

1.3. Az egyes városrészek konkrét céljainak meghatározása

Az egyes városrészek céljainak teljesülése teszi lehetővé a tematikus célok elérését. Nem 
minden városrész járul hozzá minden tematikus célhoz, amely összefügg Tapolca méretével 
is – a városrészek egymást is kiszolgálják egyes funkciók terén.

A városrészi célok a következők:

 Belváros: Városközponti karakter erősítése és közösségi megújulás

A városrészi elemzésnek megfelelően a Belvárosnak a város egészének és az idelátogató 
turistáknak nyújtott szolgáltatásait szükséges korszerűsíteni, a kulturális és közösségi 
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kínálatra koncentrálva, elsősorban a városi szolgáltatások javításához kapcsolódva, de 
közvetetten a kiskereskedelem, vendéglátás fejlesztésével a munkahelyteremtéshez is. A 
Belváros e szolgáltatások fejlesztésével hozzájárulhat ahhoz, hogy egész Tapolca számára 
növelje az életminőséget, hiszen számos funkció csak itt jelenik meg. Ezek közé tartozik a 
közigazgatás, az egészségügyi szolgáltatás és a kulturális funkciók nagy része. Az adott 
funkciók jobb kihasználását a számukra helyszínt biztosító épületek, közterületek 
alkalmasabbá tételével, új kezdeményezésekkel, programokkal lehet biztosítani.

 Déli városrész: Társadalmi és fizikai felzárkózás a város többi részéhez

A városrészben kiugróan rossz társadalmi és lakáshelyzet-mutatók és az azonosított 
szegregált lakóterület miatt szükséges a szociális célú beavatkozás és a lakóépületek 
korszerűsítése, amely leginkább a leszakadó rétegek felzárkóztatásához kapcsolódik, de a 
lakókörnyezet felértékeléséhez és a városrész jellege miatt az épített és természeti értékek 
megőrzéséhez is. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésével, munkalehetőségek 
teremtésével és közösségi programokkal az itt élő, részben szegregálódott népesség 
Tapolca társadalmának egyenrangú része lehet.

Ez a felzárkózás teheti lehetővé azt is, hogy a városrész felértékelődjön, és mintegy a 
Belváros kiterjesztett részeként fejlődjön tovább a „Déli városkapu” megszületésével.

 Kertváros: Minőségi lakókörnyezet megőrzése

A Kertvárosban a cél a jelenlegi állapot megőrzése, valamint bővülés esetén a zöldfelületi 
elemek fejlesztése, amely az élhető lakókörnyezet céljához kapcsolódik. A városrész 
kialakultnak mondható, funkcionálisan a Belváros látja el és nincsen kiemelt problémája.

 Keleti városrész: Fenntartható lakókörnyezet elérése

A városrészben az iparosított technológiával épült lakóházak és intézmények energetikai és 
gépészeti korszerűsítése mellett a közterületek rehabilitációja szükséges ahhoz, hogy 
gazdaságilag fenntartható és vonzó lakókörnyezetté váljon a terület. Az alközponti szerep 
megerősítésével és a lakóterület felértékelésével a Keleti városrész Tapolca integráns, de 
részben autonóm városrésze lehet.

 Nyugati városrész: A városrész integrációja a városszövetbe

A városrész eltérő jellegű részeit különböző módon kezelve a jelenleg szétdarabolt terület 
felértékelése szükséges oly módon, hogy jobban kapcsolódjon a város vérkeringéséhez. 
További munkahelyek teremtése elsősorban ebben a városrészben lehetséges, ezért ehhez 
a célhoz járul hozzá a leginkább. A városrész Dobó-lakótelepi részét közlekedési és 
környezeti szempontból közelebb kell hozni a központhoz, ezt a meglévő autóbuszjárat 
mellett kerékpárút kiépítése segítheti. A volt honvédségi terület fejlesztését össze kell 
hangolni a városrész lakóterületeinek rehabilitációjával, hiszen közelségük miatt hatni fognak 
egymásra.

 Volt honvédségi terület: Tapolca új szolgáltató funkciókkal történő bővítése

A városrész célja a volt honvédségi barnamezős területen olyan turisztikai és más 
munkahelyteremtő célú, de kibocsátással nem járó szolgáltatások kiépítése, amely a város 
többi területén nem lehetséges. Ezt a célt csak olyan átgondolt fejlesztési tervvel lehet elérni, 
amely figyelembe veszi az önkormányzat és a lehetséges befektetők érdekeit.
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 Diszel: Természeti és települési környezet megőrzése

Diszelen a falusias környezet, mint lakóterület megőrzése az elsődleges szempont, 
amelyhez kapcsolódhatnak turisztikai és kulturális fejlesztések (ökoturizmus, Pipamúzeum). 
A városrész adottságainak megfelelő használata még jobban felértékelheti azt.

2. A CÉLRENDSZER KONZISZTENCIÁJA, KOHERENCIÁJA

A célrendszer úgy lett kialakítva, hogy az egyes célok egymással összefüggjenek, illetve 
hogy koherens legyen a település többi fejlesztési dokumentumával: a településfejlesztési 
koncepcióval, a településrendezési tervvel.

A városrészi célok összefüggései az alábbi táblázatban láthatóak. Szoros kapcsolat a 
következő esetekben mutatható ki:

1. A Déli városrész felzárkózása hosszú távon elengedhetetlen a Belváros céljainak 
megvalósulásához, hiszen a városközpont közvetlen közelében kialakuló szociális 
krízishelyzet veszélyeztetheti annak fejlődését. A másik oldalról a Déli városrész 
felzárkózása is könnyebb a Belváros céljainak megvalósulása és a gazdasági 
fejlődés Tapolca-patak menti „átterjedése” esetén.

2. A területi közelség indokolja a Nyugati városrész és a Volt honvédségi terület 
céljainak összefüggését. Elsősorban a Volt honvédségi terület céljainak teljesülése 
segítheti a Nyugati városrészt azzal, hogy mint lakóterületet felértékeli, hiszen 
munkahelyeket teremt és „életet lehel” a város nyugati végébe.

3. A Belvároshoz kapcsolódik a Volt honvédségi terület és részben a Keleti városrész 
abban az értelemben, hogy bizonyos funkciókat, amelyeket városszerkezeti vagy 
más okok miatt a Belváros nem tud kielégíteni, átvegyék. Így tölthet be a Volt 
honvédségi terület nagy területigényű szolgáltatási funkciókat, a Keleti városrész 
pedig a helyi lakosok számára közterületi, kereskedelmi, stb. funkciókat, és 
tehermentesítheti a Belvárost indokolatlan funkciók alól.

4. A Keleti városrész és a Kertváros összefüggésében előbbi a lakókörnyezet 
javításával leveheti az ingatlanpiaci nyomást, amely a Kertváros telkeire irányul, 
ezáltal kiegyenlítve a városon belüli különbségeket. 

X.1. táblázat: Városrészi célok összefüggései

Belváros
Déli 

városrész
Kertváros

Keleti 
városrész

Nyugati 
városrész

Volt 
honvédségi 

terület
Diszel

Belváros ++

Déli városrész +++

Kertváros +

Keleti városrész ++

Nyugati városrész +++

Volt honvédségi 
terület

++ +++

Diszel

A célrendszer konzisztenciáján túl elengedhetetlen annak koherenciája a város korábbi 
fejlesztési terveivel. Ez az összefüggés követhető nyomon a X.2. ábrán.
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X.2. ábra: A Településfejlesztési koncepció, a Településrendezési terv és az Integrált Városfejlesztési Stratégia, 
mint a területi tervezési eszközök tartalmi elemeinek logikai ábrája

2.1. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia illeszkedése a településfejlesztési 
koncepcióhoz

Az alábbiakban olvasható az IVS-nek Tapolca településfejlesztési koncepciójához való 
illeszkedése, amelyet a célrendszer különböző szintjein vizsgálunk. Az IVS mindenhol követi 
a településfejlesztési koncepcióban kijelölt irányokat, így a kijelölt akcióterületek fejlesztései 
is megfelelnek a településfejlesztési koncepciónak.

X.2. táblázat: Az IVS és a településfejlesztési koncepció jövőképének egymáshoz való illeszkedése

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Jövőkép Hosszú távú jövőkép

A kiaknázatlan idegenforgalmi vonzerők fejlesztése és 
környezetkímélő ipari tevékenységek erősítése a 
természeti-, táji karakter megőrzése mellett.

A turizmus elsőbbségi fejlesztése és ehhez 
kapcsolódó diverzifikáció a szolgáltatások és az ipar 
területén.

X.3. táblázat: Az IVS átfogó céljainak és a Településfejlesztési Koncepció alapelveinek illeszkedése

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Alapelvek Átfogó cél

A településen lakók életminőségének fejlesztése.

Fejlesztéseknek a társadalmi jólét céljaihoz kell 
igazodniuk.

A fejlesztési célok meghatározását és megvalósítását 
térségi együttműködéssel célszerű végezni.

A meglévő természeti- és táji értékekre támaszkodó 
fejlesztési elképzelések megvalósítása.

A település népességmegtartó erejének növelése a 
fejlesztések megvalósulása által.

A település befektetőkre, illetőleg befektetésekre 
irányuló fogadókészségének növelése a 

Magas életminőség elérése Tapolca gazdasági 
teljesítményének diverzifikált fejlesztése mellett.

Településfejlesztési 
Koncepció

Integrált 
Városfejlesztési 

Stratégia

Településrendezési 
Terv

Hosszú távú 
jövőkép

Jövőkép

Átfogó cél

Városrészi cél
Fejlesztési 
elképzelés

Fejlesztési 
javaslatok

Alapelvek

Területfelhasználási 
egységek (OTÉK)

Tematikus célFejlesztés javasolt 
fő irányai
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rendelkezésre álló illetve megszerezhető 
pénzforrások hasznosítása által.

X.4. táblázat: Az IVS tematikus céljainak és a Településfejlesztési Koncepció fejlesztés javasolt fő irányainak 
illeszkedése

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Fejlesztés javasolt fő irányai Tematikus célok

A helyi munkahelyek számának növelése a működő 
vállalkozások fejlesztésével, új vállalkozások beindításával. Munkahelyek teremtése

A lakóterület fejlesztése és az idegenforgalomhoz kapcsolódó 
ellátó hálózat erősítése, amely a kereskedelem, a vendéglátás 
és a szolgáltatási szféra – tehát a gazdasági élet – fejlesztését 
szolgálja.

Városi szolgáltatási szint javítása

A felsorolt tevékenységek magas hatékonyságú és 
jövedelmező végzéséhez a település kiemelt figyelmet 
fordítson az országos viszonylatban is figyelemre méltó 
értékeket képviselő természeti környezet védelmére.

Természetes és épített környezet megőrzése

Leszakadó rétegek felzárkóztatása
A lakókörnyezet fejlesztése, a meglévő lakóterületek 
közterületi fejlesztése, új rendezett lakóterületek kialakítása, 
valamint a teljes települési infrastruktúra kiépítése által.

Élhető lakókörnyezet és közösségek

X.5. táblázat: Az IVS városrészi céljainak és a Településfejlesztési Koncepció fejlesztési céljainak összefüggései

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Városrészi cél - Nyugati városrész

„A városrész integrációja a városszövetbe”

Fejlesztési javaslatok Fejlesztési elképzelések

A települést meg kell ismertetni a potenciális befektetőkkel. 
Befektetés ösztönző gazdasági klíma kialakítása.
Az ellátás területi egyensúlyának javítása érdekében a nyugati 
városrészben is javasolt élelmiszer áruház kialakítása. 
Az ipari tevékenység letelepítésének, fejlesztésének 
biztosításával a munkahelyek számának növelése.
Ipari Park beruházás megvalósítása.

A nyugati városrészben kijelölt ipari övezet területén 
környezetbarát ipar (kereskedelmi célú beruházások) 
megvalósítása a gazdasági lehetőségeinek kiaknázása 
céljából.

Célszerű a városközponti és déli városrészi rekonstrukció, 
rehabilitáció mellett az új lakóterületi fejlesztések ütemezése, 
többek között a racionális és gazdaságos 
infrastruktúrafejlesztés szükségessége céljából. (déli 
városrész, keleti, délkeleti lakóterületek, északnyugati 
lakóterület, északkeleti lakóterület, északi lakóterület)
Egyes kialakult intézmények távol esnek az új fejlesztési 
területektől. Meg kell oldani a városon belüli gyermekszállítást 
a lakóhelytől az intézményig, majd vissza. Az iskolásoknál ezt 
a helyi járatok megoldhatják, a kisebbeknél a család, a szülők 
segítségére van szükség, illetve alternatív megoldásokat kell 
keresni.
A városon belül is szükséges kijelölni kerékpárutakat, 
elsősorban a főbb gyűjtő utak mentén, amelyek megfelelő 
összeköttetést biztosíthatnak a városrészek között.

Dobó-lakótelep és a többi városrész kapcsolatának 
megteremtése a városrész elkülönülésének feloldása 
céljából.

A városi sporttelep fejlesztését lehet meghatározni.
A városi strand környezete is igényel zöldfelületi fejlesztést. 
Javasoljuk a parkosításon túlmenően a vizuális szennyezés 
csökkentése érdekében földsánc kialakítását a 
szigetelőanyaggyár és a jelenlegi strandterület közé, amely 
részben eltakarhatná az üzemcsarnokokat, továbbá 
alkalmassá válhat napozóteraszok kialakításra is. Ezzel a 
javaslattal értékesebbé tehető a strand és környezete is.

A sport- és rekreációs célú létesítményeinek fejlesztése a 
városrész funkcionális szerepkörének erősítése céljából.
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A város északi érintő, tehermentesítő útjának kiépülése, és a 
Sümeg- Tapolca erdei összekötő út fejlesztése együttesen 
segíthet a nyugati országhatár felől érkező (8. és 84. sz. főút) 
idegenforgalom Tapolcai elosztással történő Balaton felé 
levezetésében. 

A városrész kapcsolatának kiépítése a Sümegi úttal a térségi 
kapcsolatok erősítése érdekében.

A város kedvező környezeti állapotának megőrzése, 
érdekében csak a környezetet nem terhelő gazdasági 
létesítmények települését célszerű támogatni. 
ROCKWOOL gyár fenol kibocsátásának, légszennyezésének 
csökkentése a gyáron belüli korszerűsítéssel.
Javasolt a városszéli zöldfelület bővítése is. Az ipari park 
közelében szükséges erdőket kialakítani. Az erdőtelepítésnél 
külön figyelmet kell fordítani a talajadottságokra, a vékony 
humuszrétegre, melyeknek megfelelő faállományt kell majd 
telepíteni.

A városrész természeti értékeinek megőrzése a fejlesztési 
elképzelések megvalósítása céljából.

Városrészi cél – Volt Honvédségi terület

„Tapolca új turisztikai és rekreációs funkciókkal történő 
bővítése”

Fejlesztési javaslatok Fejlesztési elképzelések

A repülőtérre alapozva fejleszthető a helyi ipar, valamint az 
idegenforgalom, stb. 
A település sportbázisára, illetve sporthagyományaira alapozva 
a sportturizmus fejlesztése.
Egész évben nyitva tartó élményfürdő, termálstrand, uszoda 
kialakítása.

Wellness központ kialakítása, barnamezős területen a 
városrész gazdasági, természeti és térségi potenciáljának 
kiaknázásával.

A településnek is az az érdeke, hogy szolgáltatási hálózata 
egyben vonzza is az ide látogatni, illetve ideköltözni vágyókat. 
Ennek érdekében megfelelő helyet kell biztosítani a 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítményeknek.
A meglévő repülőtér kis és közepes sportrepülők számára való 
fenntartása mellett vizsgálni kell a kereskedelmi szolgáltatás, 
valamint golfpálya kialakításának lehetőségét.

Kereskedelmi, gazdasági célú beruházás megvalósítása 
barnamezős területen.

A település térségi szerepének erősítése céljából nagy 
jelentőséggel bírhat a meglévő repülőtér fejlesztése, és 
közforgalom céljára való megnyitása A repülőtér hasznosítása 
érdekében megfelelő közúti kapcsolat kiépítése szükséges, 
továbbá repülőtéri szolgálati épületek kiépítése is szükségessé 
válik.

Közúthálózat, infrastruktúra fejlesztése.

Városrészi cél – Diszel

„Természeti és települési környezet megőrzése”

Fejlesztési javaslatok Fejlesztési elképzelések

Tapolca környékének táji és természeti adottságaira alapozva 
a kiránduló és vadászturizmus, a lovasturizmus is fejleszthető 
(zöldturizmus). A szőlőkultúrával összefüggésben kialakított 
borút idegenforgalmi szempontból újabb lehetőségeket biztosít.
A Tapolca-Diszel városrészben, a 7301. sz. Veszprém-Tapolca 
összekötő út északi oldalán lévő területen vizsgálni kell a sport, 
szabadidő területfelhasználás lehetőségét. (esetleg golfpálya)
Kerékpárutak építése a Balaton és a környező települések 
irányába.

Turisztikai kínálat bővítése és turisztikai kapcsolatok 
erősítése a Balatonnal a városrész intenzívebb 
idegenforgalmi szerepvállalásának céljából.

A mezőgazdasági területeken a földterületeknek megfelelő 
gazdaságos mezőgazdasági művelést a továbbiakban is fenn 
kell tartani, a mai korszerű technológiák bevonásával 
fejleszteni kell.
Újabb szőlőültetvények kialakítása.
Szőlőfeldolgozó kombinát, pincészet építése.

Meglévő természeti és épített környezet értékeinek 
megóvása a turisztikai lehetőségek kihasználása érdekében.

Tapolca-Diszelben lakóterületek kijelölése:
 Tervezett telekalakítás a Szabadság utca északi 

folytatásában, illetve felett,
 az Iskola utca déli oldalán lévő területen új telekalakítás,
 a Csobánc-hegy északi lejtőjén a Gyulaffy László utca 

fölött,
 a Berek utca délkeleti oldalán,
 a Gyulaffy utca és az Eger patak közötti belsőségben,
 a Rózsadombi terület déli kiegészítése
Tapolca-Diszelben a 7301. sz. Veszprém – Tapolca összekötő 
út északi oldalán lévő, magántulajdonú kb. 100 ha-os terület 

Lakó- és zöldterületi fejlesztések a lakossági igények 
kielégítése céljából.
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szabadidő, sport, zöldterületi célú kialakítása az egész város 
számára jelentős zöldterület fejlesztést eredményezhet.

Városrészi cél – Belváros

„Városközponti karakter és közösségi megújulás”

Fejlesztési javaslatok Fejlesztési elképzelések

Tapolca-patak mentén sétány, közpark kialakítása.

Az utak szabályozásánál törekedni kell arra, hogy az épületek 
ne kerüljenek bontásra.

Az új (foghíj) épületeknél a harmonikus illeszkedést biztosítani 
kell.

Célszerű a városközponti rekonstrukció, rehabilitáció

A Malomtó környékének fejlesztése révén, valamint az 
Alsómalom és a tehermentesítő út között, a Tapolca-patak 
mentén kiépítendő közpark megfelelőképpen bővítheti a 
belváros zöldfelületi rendszerét.

A jelenlegi zöldfelületi elemek továbbfejleszthetők, a meglévő 
fa és cserjeállomány felújításával, köztéri bútorok és sétautak 
kialakításával. Ezzel fel is értékelődnének a lakosság 
szemében ezek a területek

Az előző években megindult a város közlekedési 
rekonstrukciója. Az elsődleges szempont a belváros 
tehermentesítése, a városközpontban átmenő forgalom 
csökkentése volt. Már elkészült a déli városrészt érintő, 
tehermentesítő út kiépítése, mely a Veszprémi úttól a 
Keszthelyi útig (a Petőfi-ligeten át) vezet. 

A jelenleg elsősorban gyalogos utcaként működő Bem utcát a 
szokásra és a nagy gyalogos forgalomra való tekintettel 
továbbra is gyalogos, díszburkolatú sétáló utcaként javasoljuk 
megtartani.

A városközpontból javasolt kitelepíteni az autóbusz állomást. 
Új helyét a Volán telepnél javasolt kijelölni. 

Városkarakter megőrzése és helyreállítása az idegenforgalmi 
szerepkör javítása céljából.

A város kedvező környezeti állapotának megőrzése, 
érdekében csak a környezetet nem terhelő gazdasági 
létesítmények települését célszerű támogatni

A városban védendő érték a Malomtó, a Tavasbarlang és a 
termálkutak, ezért felszín feletti és alatti védelmet is biztosítani 
kell számukra. 

A városi forgalomból adódó lég-és zajszennyezés mértéke 
ésszerű forgalomszabályozással (lásd: Közlekedési 
Munkarész) és az utak menti többszintes zöldfelületek (fák, 
bokrok, talajtakarókból álló zöldsávok, parkok, fasorok) 
pormegkötő és zajtörő képességének kihasználásával 
csökkenthető.

Természeti értékek megőrzése és bemutatási lehetőségének 
növelése az idegenforgalmi szerepkör javítása céljából.

Fel kell mérni a turizmuspotenciált. A település megismertetése 
érdekében össze kell gyűjteni idegenforgalmi vonzerejét 
biztosító adottságait (Tavasbarlang, Malom-tó, templom, stb.), 
és azt szervezett módon el kell juttatni a település 
idegenforgalmi célközönségéhez.
A turizmuspotenciálra alapozva, a szomszédos községekkel 
összefogva, turisztikai programokat kell szervezni.

A tapolcai barlangrendszer további feltárásával és 
látogathatóvá tételével a város nagyobb hírnevet szerezhet 
magának e természeti képződmények iránt érdeklődőkön túl is.

Turisztikai kínálat bővítése a város gazdasági-társadalmi 
növekedése céljából.

A városközpontban található piac fejlesztése, vásárcsarnok 
átépítése, parkoló-kapacitás bővítése. A vásározói 
tevékenység, a szabadtéri, ruha, iparcikk kereskedelmi funkció 
kitelepítendő

A Bem utca sétáló utcává nyilvánítása, az áthaladó nagy 
gyalogosforgalomra alapozva az épületállomány 
kiskereskedelmi, szolgáltató funkciójú átalakítása. 

Kereskedelmi, gazdasági szolgáltató helyek számának 
bővítése a város gazdasági helyzetének erősítése céljából.

Városrészi cél - Déli városrész

„Társadalmi és fizikai felzárkózás a város többi 
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részéhez”

Fejlesztési javaslatok Fejlesztési elképzelések

Javasolt a városszéli zöldfelület bővítése is. 

A déli érintő, tehermentesítő út mentén található kiskeretek 
jelenős része a javaslatok szerint kereskedelmi, illetve közpark 
funkcióval fejlesztendő. Így ezeken a területeken található 
bódévárosok is megszűnésre vannak ítélve. Ezzel a lépéssel 
rendezettebbé válna a déli városrész az útról tekintve.

Déli városrészi rekonstrukció, rehabilitáció

A városban a legrövidebb időn belül ki kell építeni a teljes 
szennyvízcsatorna rendszert. Célszerű a 
szennyvízcsatornázást a déli városrészben megkezdeni, amely 
által a városrész is felértékelődhet.

Városkép-városkarakter helyreállítása, a városrész 
felértékelése a többi városrészhez való felzárkózás céljából.

A déli érintő, tehermentesítő út mentén található kiskeretek 
jelenős része a javaslatok szerint kereskedelmi, illetve közpark 
funkcióval fejlesztendő.

A gyulakeszi bevezető út mellett, a déli tehermentesítő út 
mindkét oldalán kereskedelmi sávok kialakítása. Ezek a 
kereskedelmi területek a város kiszolgálásán túl a környék 
kereskedelmi igényeit is kielégíthetik. A területeken nagyobb 
helyigényű áruházak, kereskedelmi egységek elhelyezésére 
kerülhetne sor, A kereskedelmi övezetek kijelölésénél a fő 
szempont, hogy a nagyobb üzletek (áruházak) a 
legforgalmasabb (Balaton és Veszprém) utak mentén 
települjenek, és biztosíthatók legyenek a parkolóhelyek

Kereskedelmi, gazdasági szolgáltató helyek számának 
bővítése a városrész gazdasági szerepvállalásának erősítése 
céljából.

A szennyvíztelep korszerűsítése, illetve a szennyvíztisztító 
távlati szükség szerinti bővítése a Tapolca-patak azon át a 
Balaton vízvédelme céljából 

Környezet jó állapotának megőrzése a város egészének 
érdekében.

Városrészi cél - Keleti városrész

„Fenntartható lakókörnyezet elérése”

Fejlesztési javaslatok Fejlesztési elképzelések

Lakóépületek építésére alkalmas területek kijelölése a 
veszprémi úttól északra elterülő területen

a tehermentesítő út északi oldalán magántulajdonban lévő 
területen tartalék lakóterületek jelölhetők ki.

Az Y-házaktól keletre további közpark kialakítása javasolt. A 
környező nagy házakban lakó nagy létszámú népesség így 
lakókörnyezetén belül találna pihenésre, kikapcsolódásra, 
szórakozásra alkalmas területet. A közpark mélyebb részén 
még egy kisebb tó kialakítása is elképzelhető, körülötte 
sétautakkal, padokkal, sportpályákkal.

Lakó- és zöldterületi fejlesztés a felmerülő lakossági igények 
kielégítése céljából.

A város széli zöldmezős lakóterület fejlesztések szükségessé 
teszik a közműhálózat teljes kiépítését.

Környezetvédelmi célú infrastrukturális beruházások 
megvalósítása a város környezeti állapotának védelme 
érdekében.

A veszprémi bevezető út mellett kereskedelmi sávok 
kialakítása. Ezek a kereskedelmi területek a város 
kiszolgálásán túl a környék kereskedelmi igényeit is 
kielégíthetik. A területeken nagyobb helyigényű áruházak, 
kereskedelmi egységek elhelyezésére kerülhetne sor, A 
kereskedelmi övezetek kijelölésénél a fő szempont, hogy a 
nagyobb üzletek (áruházak) a legforgalmasabb (Balaton és 
Veszprém) utak mentén települjenek, és biztosíthatók legyenek 
a parkolóhelyek

Kereskedelmi-gazdasági célú létesítmények elhelyezése a 
városrész felzárkóztatása céljából.

Városrészi cél – Kertváros

„Minőségi lakókörnyezet megőrzése”

Fejlesztési javaslatok Fejlesztési elképzelések

A város északi felében, a vízmű terület mellett, a már ma is 
fásított terület folytatásaként is közpark kialakítását javasoljuk. 
Itt is elhelyezhetők sportpályák.

Zöldfelület-fejlesztés a minőségi lakókörnyezet kialakítása 
céljából.
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Javasolt a városszéli zöldfelület bővítése is. jelenleg csak a 
Sümegi úttól északra, valamint a Halápi út mentén találhatók 
kisebb erdőterületek. A rendszer kiegészítésre szorul, 
elsősorban a város északi részén, a javasolt északi elkerülő út 
mentén szükséges erdőket kialakítani. Az erdőtelepítésnél 
külön figyelmet kell fordítani a talajadottságokra, a vékony 
humuszrétegre, melyeknek megfelelő faállományt kell majd 
telepíteni.

A megyei közlekedésfejlesztési egyeztetés résztvevői 
egyetértettek azzal a javaslattal, hogy a város északi érintő, 
tehermentesítő útjának kiépülése, és a Sümeg-Tapolca erdei 
összekötő út fejlesztése együttesen segíthet a nyugati 
országhatár felől érkező (8. és 84. sz. főút) idegenforgalom 
tapolcai elosztással történő Balaton felé levezetésében. 

Úthálózat-fejlesztés a városi közlekedési hálózat javítása 
céljából.

2.2. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia városrészi céljainak illeszkedése a 
hatályos településszerkezeti és szabályozási tervhez

A településrendezési terv a települési terület-felhasználási egységek és övezeti előírások 
által szabja meg a város terület-felhasználási rendjét és szerkezetét. Tapolca Város 
Településrendezési tervének felülvizsgálata és az Integrált Városfejlesztési Stratégiával 
összevetése 2008-ban megtörtént. 

A fejlesztési elképzelések megvalósításának az adott területen érvényben lévő terület-
felhasználási egységek, és lehetséges funkciók adnak alapot. Az integrált városfejlesztési 
stratégia megvalósulása és megvalósíthatósága, ezért nagymértékben függ a 
településrendezési tervtől, ugyanakkor erős hatással is lehet az abban foglaltakra. A jelenlegi 
és a várható funkciók az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) 
szóló 253/1997. Kormányrendelet terület-felhasználási egységekre vonatkozó szabályok 
alapján lettek meghatározva.

A városrészi célok településrendezési tervhez való illeszkedésének vizsgálata fejlesztési 
elképzelések terület alapú megközelítése által vált lehetségessé. Minden városrészi célhoz 
konkrét fejlesztési elképzelések kerültek hozzárendelésre, amelyek meghatározható területi 
hatókörrel rendelkeznek. 

A fejlesztési elképzelés hatásterületének vizsgálatakor, meghatározásra került a hatályos 
településrendezési terv településszerkezeti terv szerinti besorolása valamint a szabályozási 
terv övezetének feltüntetése. A jelenlegi besorolások mellett a fejlesztési elképzelések 
megvalósulásához szükséges szerkezeti egységek és övezeti besorolások is 
meghatározásra kerültek. A jelenlegi és a megvalósuláshoz szükséges besorolások 
összevetése által került megállapításra, hogy az adott fejlesztési elképzelés a hatályos 
rendezési terv módosítását igényli-e. 

A következő táblázat mutatja be, hogy a városrészi célok megvalósítását a hatályban lévő 
településrendezési terv szerkezeti tervének és szabályozási terv övezeti besorolásai 
lehetővé teszik.

A táblázatban használt övezeti jelek és jelentéseik

VT: településközpont vegyes övezet

GKSZ: Kereskedelmi, szolgáltató övezet

KTT: Különleges turisztikai terület övezete

LN: Nagyvárosias lakóövezet

LK: Kisvárosias lakóövezet

LKE: Kertvárosias lakóövezet

LF: Falusias lakóövezet

Z: Zöldterület övezet

GIPE: Egyéb ipari övezet

KÖu: Közlekedési és közműterület övezete

KSP: Különleges sportpálya övezete

KH: Különleges hulladéklerakó övezet
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X.6. táblázat: Az IVS és a településrendezési terv összefüggései

Városrész Városrészi cél Fejlesztési elképzelés
A fejlesztés  
lehetséges 

területei

Hatályos 
Településszerkezeti 

Terv szerinti besorolás

Megvalósuláshoz 
szükséges 

Településszerkezeti 
tervi besorolás

Jelenlegi 
övezeti jel

Megvalósuláshoz 
szükséges övezeti jel

Településrendezési 
tervmódosítást igényel

Kulturális és közösségi 
élet fejlesztése

Könyvtár, 
művelődési 

központ, Fő tér, 
Köztársaság tér, 

Malom-tó, 
Kisfaludy u.

Településközpont 
vegyes terület

Településközpont 
vegyes terület

VT VT Nem

Városkarakter 
megőrzése és 

helyreállítása az 
idegenforgalmi 

szerepkör javítása 
céljából

Fő tér – Deák F. 
utca és Kossuth 
utca szakaszon

Településközpont 
vegyes terület

Településközpont 
vegyes terület

VT VT Nem

Természeti értékek 
megőrzése és 

bemutatási 
lehetőségének 

növelése az 
idegenforgalmi 

szerepkör javítása 
céljából

Tavasbarlang 
fogadóépülete

Településközpont 
vegyes terület

Településközpont 
vegyes terület

VT VT Nem

Turisztikai kínálat 
bővítése a város 

gazdasági-társadalmi 
növekedése céljából

Alsómalom
Településközpont 

vegyes terület
Településközpont 

vegyes terület
VT VT Nem

Belváros

Városközponti 
karakter és 
közösségi 
megújulás

Kereskedelmi, 
gazdasági szolgáltató 

helyek számának 
bővítése a város 

gazdasági helyzetének 
erősítése céljából

Volt orvosi 
rendelő épülete, 

Piac és 
Vásárcsarnok

Településközpont 
vegyes terület

Településközpont 
vegyes terület

VT VT Nem

Volt 
honvédségi 

terület

Tapolca új 
turisztikai és 
rekreációs 

funkciókkal történő 
bővítése

Kereskedelmi-, 
gazdasági célú 

beruházás 
megvalósítása 

barnamezős területen

Volt északi 
laktanya területe

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület

Településközpont 
vegyes terület 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület

Településközpont 
vegyes terület 

GKSZ

VT

GKSZ

VT
Nem
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Városrész Városrészi cél Fejlesztési elképzelés
A fejlesztés  
lehetséges 

területei

Hatályos 
Településszerkezeti 

Terv szerinti besorolás

Megvalósuláshoz 
szükséges 

Településszerkezeti 
tervi besorolás

Jelenlegi 
övezeti jel

Megvalósuláshoz 
szükséges övezeti jel

Településrendezési 
tervmódosítást igényel

Komplex turisztikai 
kínálat kialakítása 

Volt déli laktanya 
területe

Különleges

turisztikai terület

Különleges

turisztikai terület
KTT KTT Nem

Közúthálózat, 
infrastruktúra 
fejlesztése

Volt déli laktanya 
területe

Különleges

turisztikai terület

Különleges

turisztikai terület
KTT KTT Nem

Keleti
Fenntartható 
lakókörnyezet 

elérése

Lakókörnyezet 
rehabilitációja 

Y-házak és Egry 
J. utcai 

panelházak 
területén és 

környezetében

Nagyvárosias 
lakóterület

Nagyvárosias 
lakóterület

LN LN Nem

Szociális célú 
programok

Déli városrész 
Belvároshoz 
kapcsolódó 
területein

Kisvárosias lakóterület Kisvárosias lakóterület LK LK Nem

Kereskedelmi, 
gazdasági szolgáltató 

helyek számának 
bővítése a városrész 

gazdasági 
szerepvállalásának 
erősítése céljából 

Arany János utca 
menti területek

Kisvárosias lakóterület Kisvárosias lakóterület LK LK Nem

Lakókörnyezet 
rehabilitációja

Déli városrész 
keleti területén

Kisvárosias lakóterület Kisvárosias lakóterület LK LK Nem

Déli

Társadalmi és 
fizikai felzárkózás 

a város többi 
részéhez

Környezet jó 
állapotának megőrzése 

a város egészének 
érdekében

Szennyvíztisztító 
telep területe

Különleges 
hulladékkezelő terület

Különleges 
hulladékkezelő terület

KH KH Nem

Komplex turisztikai 
kínálat kialakítása

Diszel területe Falusias lakóterület Falusias lakóterület LF LF Nem

Diszel

Természeti és 
települési 
környezet 

megőrzése
Lakó- és zöldterületi 

fejlesztések a lakossági 
igények kielégítése 

céljából

Diszel területe
Falusias lakóterület

Zöldterület

Falusias lakóterület

Zöldterület

LF

Z

LF

Z

Nem

Nem

Nyugati
A városrész 

integrációja a 
városszövetbe

Környezetkímélő ipar 
letelepítése a volt ipari 

park területén

Volt ipari park 
területe

Egyéb ipari terület Egyéb ipari terület GIPE GIPE Nem
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Városrész Városrészi cél Fejlesztési elképzelés
A fejlesztés  
lehetséges 

területei

Hatályos 
Településszerkezeti 

Terv szerinti besorolás

Megvalósuláshoz 
szükséges 

Településszerkezeti 
tervi besorolás

Jelenlegi 
övezeti jel

Megvalósuláshoz 
szükséges övezeti jel

Településrendezési 
tervmódosítást igényel

Dobó-lakótelep és a 
többi városrész 
kapcsolatának 

megteremtése a 
városrész 

elkülönülésének 
feloldása céljából

Dobó-lakóteleptől 
a Belvárosig a 
Keszthelyi út 

mentén

Közlekedési és 
közműterület

Közlekedési és 
közműterület

KÖu KÖu Nem

A sport- és rekreációs 
célú létesítményeinek 

fejlesztése a városrész 
funkcionális 

szerepkörének 
erősítése céljából

Városi Sporttelep 
és Városi Strand 

területe

Különleges sport-, 
szabadidő terület,

Különleges sport-, 
szabadidő terület,

KSP KSP Nem

Lakóterületek 
megőrzése a telkek 
elaprózódásának 

megakadályozásával

Kertváros területe
Kertvárosias 
lakóterület

Kertvárosias 
lakóterület

LKE LKE Nem

Zöldfelület-fejlesztés a 
minőségi lakókörnyezet 

kialakítása céljából

Kertváros 
északnyugati 

fejlesztési 
területe

Zöldterület Zöldterület Z Z Nem
Kertváros 

Természeti és 
települési 
környezet 

megőrzése

Úthálózat-fejlesztés a 
városi közlekedési 

hálózat javítása céljából

Északi elkerülő út 
nyomvonala

Közlekedési és 
közműterület

Közlekedési és 
közműterület

KÖu KÖu Nem

Forrás: Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, Tapolca Város Településrendezési Terve, 2008.



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

97

3. ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM

Az antiszegregációs program célja az antiszegregációs helyzetelemzésben feltárt (lásd IVS 
3. melléklet) negatív tendenciákra választ adó korrekciós program kidolgozása, amely a déli 
városrészben azonosított szegregált terület szociális, lakhatási, munkaerő-piaci integrációját 
segíti elő. Az antiszegregációs programot az IVS 3. melléklet tartalmazza.

4. A MEGFOGALMAZOTT CÉLOK KÖRNYEZETI HATÁSAI, EZEK KEZELÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A városrészi célok megvalósulásához szükséges intézkedések a város környezetvédelmi 
programjával összhangban állnak, figyelembe veszik az érzékeny környezeti elemeket és az 
azokra ható veszélyeztető tényezőket is. 

A teljes települési terület érzékeny felszíni vízvédelmi, karsztos terület, ahol a vízbázis 
védelem kiemelt fontosságú környezetvédelmi cél. Ennek érdekében a kompenzációs 
intézkedés között megjelenik a települési infrastruktúra fejlesztése is. Az épített környezet 
védelme érdekében településkép javító intézkedések is meghatározásra kerültek, a levegő 
tisztaság védelme érdekében forgalomszabályozási eszközök alkalmazása jelenik meg, mint 
kompenzációs intézkedés. A környezet védelme érdekében a hatósági együttműködés 
növelése is, mint hatékony kompenzációs eszköz került feltüntetésre. 

A megjelölt intézkedések a környezeti elemek jó állapotban való megőrzését szolgálják, 
amelyhez az egyes városrészekben történő fejlesztéseknél a környezet védelme érdekében 
az elérhető legjobb technikát javasolt alkalmazni. A kompenzációs intézkedések 
megvalósításának forrását (amennyiben szükséges) a városrészi cél fejlesztési 
elképzeléseihez kapcsolódó pénzügyi konstrukciók (önkormányzati önerő vagy állami 
támogatás, pályázati támogatás, magánberuházó) határozzák meg. A kompenzációs 
intézkedések minden esetben a társadalmi, gazdasági fejlődést szolgálják. 

A következő táblázat a városrészi célok várható környezeti hatásait és a kompenzációs 
intézkedések körét mutatja be.
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Városrészi célok
Városrész, 
jelenlegi 

környezeti állapot
Várható pozitív környezeti hatás

Kompenzáció nélkül fellépő 
negatív környezeti 
terhelések/hatások

Kompenzációs intézkedés 

Gazdaság

Környezetbarát ipar 
letelepítése

Nyugati városrész

Eddig kihasználatlan ipari 
létesítmények felélesztése pl. 
használaton kívüli iparvágány 

hasznosítása, amely csökkentheti a 
káros környezeti hatások mértékét.

Megnövekedő forgalom 
következtében intenzív zaj- és 

rezgéskibocsátás, levegőterhelés

A közeli lakóterületek védőfásítással történő védelme. 

Védőövezet kijelölése az iparterület körül. 

A védőövezet terület-felhasználási rendjének szabályozása.

Turistabarát kereskedelem 
megvalósítása

Belváros

A település népességmegtartó erejének 
növekedésével az ingázó lakosság 

száma is csökken, amely általa 
környezeti erőforrások hatékonyabb 

kihasználása válik lehetővé.

Megnövekvő forgalom miatt 
intenzív talaj-, levegő- és 

zajterhelés

Szabályozott területhasználat és építési követelmények, 
infrastruktúra hálózatba való bekapcsolódással, a hiányzó 

infrastruktúra elemek kiépítésével. 

A gépkocsiforgalom lehetőség szerinti csökkentése, a 
település külső területein létesített parkoló felületek 

létrehozásával.

Komplex turisztikai fejlesztés
Volt honvédségi 

terület
Környezeti károk felmérése és 

megszüntetése.

A növekvő látogatószám 
hatásaként növekvő gépkocsi 

forgalom és környezeti terhelés a 
talajra és a vízbázisokra

Infrastruktúra-használat szabályozott keretéhez kötött 
szolgáltatás engedélyezése.

Használaton kívüli épületek funkcióval való megtöltése.

Természetközeli turistabázis 
kialakítása

Diszel A gépkocsiforgalom csökkenése
A környezeti értékek fokozottabb 

igénybe vétele.

Aktívabb együttműködés az illetékes környezetvédelmi 
hatóság területileg illetékes természetvédelmi hatóságával. 

Kerékpárutak rendszerének kiépítése, kapcsolódás a 
meglévő hálózat elemeihez.

Társadalom

Kulturális intézmények 
fejlesztése

Belváros
A fejlesztés által csökken a környezeti 

kockázat és terhelés.
A minőségibb környezet 

megnövekvő látogatószámot 
generál. 

Az intézmények fizikai megújításánál figyelemmel kell lenni a 
jövőben fellépő igényekre, amelynek infrastrukturális alapjait 

a fejlesztésnek magába kell foglalnia.

Közösségi élet fejlesztése Déli, Északi, Keleti

Az erőteljesebb közösségi 
szemléletmód létrejöttével tudatos 

környezetvédelmi magatartás 
erősödése.

A nagyobb látogatószámot vonzó 
közösségi élet, amely jelentős 

terhelést ró a talajra, a 
levegőállapotra és a vízminőségre

Infrastruktúra-hálózat mennyiségi és minőségi fejlesztése.

Környezet

Közterületek felértékelése Belváros, Keleti

A fizikai környezet minőségi fejlesztése 
által javul a lakosság kötődése a 
településhez, javul a környezeti 

identitástudat.

Vonzóbb környezet jöhet létre 
egyéb szolgáltatások 

megjelenéséhez, amely növekvő 
környezeti terheléssel járhat.

A szolgáltatások igényeihez igazodó infrastrukturális 
fejlesztések és követelményrendszer felállítása a célterületen

Lakókörnyezet rehabilitációja Déli
Kedvezőbb települési környezet, amely 
az épített környezeti értékek védelmére 

sarkall.

A lakókörnyezet fejlesztése nem 
éri el célját, a lakossági 

identitástudat nem erősödik. 

A környezeti értékek megfelelő szinten tartása és a 
környezeti identitás tudat fejlesztése érdekében környezeti 
nevelést-oktatást célzó közösségi programok kidolgozása.
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XI. A 2007-2013 KÖZÖTT FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK 
KIJELÖLÉSE

Az akcióterületek kijelölése során az alábbi alapelveket vettük figyelembe:

 a szociális mutatók, illetve az ellátandó funkciók tekintetében teljesítsék a minimális 
követelményeket;

 kiterjedésük ne legyen eltúlzott, csak a fejleszteni kívánt tömbök kerüljenek bele;

 megjelenésükben homogének, térben koncentráltak legyenek;

 a kijelölt területen a lehető legnagyobb addicionális hatást érjük el a magántőke 
mobilizálásával.

A fenti alapelvek és a városrészi célok alapján összesen négy akcióterületet jelöltünk ki. 
Vannak olyan városrészi célok, amelyek nem indokolják akcióterület kijelölését a fejlesztés 
kis volumene és komplexitása miatt (pl. elérhetőség javítása – Nyugati városrész; potenciális 
ipari park fejlesztése).

A négy kijelölt akcióterület:

1. Belvárosi: a Belváros nagy részét és a Déli városrész egy szeletét magába foglaló 
akcióterület, ahol a közterületi, a kulturális, a közösségi, a közigazgatási és a 
kereskedelmi funkció fejlesztését célozzuk.

2. Volt honvédségi terület: a volt honvédségi terület barnamezős területét felölelő 
akcióterület, ahol turisztikai, sport, kereskedelmi és közlekedési fejlesztés a cél.

3. Keleti városrész: A Keleti városrész egy részét érintő akcióterület, ahol lakóépület-
korszerűsítés és közterületi rehabilitáció szükséges.

4. Déli városrész: a Déli városrész egy részét érintő akcióterület: itt a szegregált 
lakóterületre és azon kívül is, szociális lakásrehabilitáció, közösségfejlesztés és 
képzési programok a cél.



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

100

XI.1 ábra: A kijelölt akcióterületek

Az alábbiakban az egyes akcióterületeken megvalósuló fejlesztéseket foglaljuk össze 
röviden.

1. BELVÁROS

A város életére leginkább ható, ezért elsődleges prioritású akcióterület. Ezen az 
akcióterületen a város egészét kiszolgáló funkciók erősítése az elsődleges, amely a 
közterületi, közlekedési és kulturális fejlesztések körül összpontosul. Célja, hogy ezeket a 
funkciókat a mai elvárásokhoz igazítsa, és egymással összhangba hozza. A közterületek 
rehabilitációjával, a közlekedés csillapításával, valamint a kulturális, közigazgatási, 
kereskedelmi funkciókat betöltő épületek felújításával Tapolca központi része erősítheti 
szerepét a városlakók és a turisták között. A fejlesztendő közterületek és szolgáltatások a 
Tapolca-patak, Fő tér, Köztársaság tér (gyalogos) tengelyre fűzhetők fel, kiegészülve egy 
parkolóházzal a központban és egy P+R parkolóval a sétány déli végénél.

A Fő tér környékén egyes kulturális intézmények (Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Tamási 
Áron Művelődési Központ), valamint a Belvárosi Irodaház, illetve több kereskedelmi és 
turisztikai célú ingatlan (üzletek, postahivatal, piac, Tópresszó, Tavasbarlang fogadóépülete, 
Alsómalom) műszaki és városképi felújítása, illetve részleges funkcióbővítése erősítheti fel e 
szolgáltatások kihasználtságát. A frekventált közterületek (Fő tér, belső udvarok) 
rehabilitációja azon túl, hogy méltó környezetet ad ehhez, rendezvényeknek is helyet 
biztosíthat.

A művelődési ház mögötti közterület és a Köztársaság tér déli részének funkcióbővítése 
(rendezvénytér, parkoló, zöldterület) északi irányba terjeszti ki a Fő tér-Deák Ferenc utca fő 
tengelyt; a Malomtó körüli udvarok felújítása és a Tapolca-patak menti sétány létrehozása 
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pedig déli irányba bővíthetik a Belvárost. Ez egyúttal lehetőséget biztosít a Déli városkapu, 
mint a városba érkezők fogadóhelyének kialakítására egy P+R parkoló révén.

A fejlesztés része a központ közlekedési szerepének átértékelése is. Az átmenő forgalom 
kiszorítása nem lehetséges városszerkezeti okok miatt, de csillapításával, valamint a 
városrész peremén parkolóház építésével és az autóbusz-állomás áthelyezésével a 
kedvezőtlen hatások csökkenthetők.

A fejlesztéseket az önkormányzat, a hozzá csatlakozó partnerek (vállalkozások) a KDOP 
pályázati forrásaiból, a kapcsolódó beruházások magántulajdonosai önerőből valósítják meg.

XI.2. ábra: Belvárosi akcióterület

Mindezt megvalósítandó, itt a következő fejlesztések szükségesek:

 közterületi rehabilitáció

Fő tér rekonstrukciója KDOP 3.1.1

Fő tér környéki belső udvarok, átjárók rekonstrukciója KDOP 3.1.1

Volt zsinagóga előtti tér rekonstrukciója KDOP 3.1.1

Köztársaság tér déli részének fejlesztése KDOP 3.1.1

Tapolca-patak menti sétány kiépítése KDOP 3.1.1
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 közlekedésfejlesztés

Forgalomcsillapítási intézkedések KDOP 3.1.1

Nagyköz utcai parkolóház megépítése KDOP 3.1.1

Autóbuszállomás áthelyezése a városközpontban 
biztosított megállók megtartása mellett

Somló Volán 
Zrt.

P+R parkoló kiépítése a déli városkapuban KDOP 3.1.1

 kulturális intézmények fejlesztése

Wass Albert Könyvtár és Múzeum külső és belső 
rekonstrukciója

KDOP 3.1.1

Tamási Áron Művelődési Központ belső felújítása KDOP 3.1.1

 oktatási intézmények fejlesztése

Bárdos Lajos Általános Iskola akadálymentesítése, 
bővítése

Pályázat

 közösségi élet fejlesztése

Közösségépítő programok szervezése KDOP 3.1.1

 közigazgatási intézmények fejlesztése

Belvárosi Irodaház rekonstrukciója KDOP 3.1.1

 szociális intézmények fejlesztése

Hajléktalanszálló felújítása Magánforrás

 kereskedelem, vendéglátás fejlesztése

Tópresszó épületének rekonstrukciója
KDOP 3.1.1

(partner)

Alsómalom hasznosítása
KDOP 2.1.1

Magánforrás

Kisfaludy utcai üzlet- és lakásfejlesztés Magánforrás

Postahivatal épületének felújítása Magyar Posta Zrt.

Volt orvosi rendelő hasznosítása Magánforrás

 természeti értékek megőrzése, bemutatása

Tavasbarlang fogadóépületének bővítése
KDOP 2.1.1

(BFNP)

A fejlesztendő funkciók mindegyike hozzájárul az életminőség növeléséhez és a 
turisztikai vonzerő növeléséhez (és ezzel a városban megtermelt jövedelem 
növekedéséhez), ugyanakkor önmagában nem elég a kitűzött tematikus cél 
teljesüléséhez. A fejlesztések egy része a KDOP forrásainak terhére, másik része 
magánforrásból lehetséges.
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A fejlesztések ütemezése és költségei a következő táblázatban olvashatók:

Költségek ütemezése (MFt)
Fejlesztés

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fő tér rekonstrukciója 15 35

Fő tér, Deák F. u. belső udvarainak rekonstrukciója 25

Volt zsinagóga előtti tér rekonstrukciója 35

Köztársaság tér déli részének fejlesztése 40

Tapolca-patak menti sétány kiépítése 30 65

Forgalomcsillapítási intézkedések

Nagyköz utcai parkolóház megépítése 45 60

Autóbuszállomás áthelyezése a városközpontban 
biztosított megállók megtartása mellett

75 30

P+R parkoló kiépítése a déli városkapuban 26

Wass Albert Könyvtár és Múzeum külső és belső 
rekonstrukciója

24 84 20

Tamási Áron Művelődési Központ belső felújítása 10 45 10

Bárdos Lajos Általános Iskola akadálymentesítése, 
bővítése

35 50

Közösségépítő programok szervezése 15 20 10 12 12 15

Belvárosi Irodaház rekonstrukciója 36 70

Hajléktalanszálló felújítása 70 35

Tópresszó épületének rekonstrukciója 25 50

Alsómalom hasznosítása 15 65 45 40

Kisfaludy utcai üzlet- és lakásfejlesztés 25 135 50

Postahivatal épületének felújítása 15 70 30

Volt orvosi rendelő hasznosítása 65

Tavasbarlang fogadóépületének bővítése 30 45

Oktatási integráció 1 5 5 1

Szociális integráció 2 1 3 1 1

Összesen 175 420 745 272 102 15

2. VOLT HONVÉDSÉGI TERÜLET

A volt honvédségi terület akcióterület fejlesztési célja a volt honvédségi, „barnamezős” 
területek újjáélesztése. Ez a város céljaihoz igazodóan elsősorban olyan turisztikai célú 
fejlesztés, amely hozzájárul a „komplex turisztikai kínálat” fejlesztéséhez azzal, hogy olyan 
létesítményeket helyez el a terület rendezése után a laktanyák egykori területén, amelyre a 
város más területein nincs lehetőség. Ehhez a funkcióhoz csatlakoznának más, nagy 
területet igénylő, a központtól távol is életképes tevékenységek: sport, kereskedelem, kisebb 
üzemek, összességében szignifikáns mennyiségű munkahelyet teremtve.

A területen a turisztikai kereslethez és az adottságokhoz igazodva termálvízre épülő, 
wellness-szolgáltatásokat nyújtó fürdő létesítése a cél, amelyhez a termálvizet adó kút 
rendelkezésre áll. A fürdőt szálloda, kereskedelmi és sportlétesítmények, illetve túraközpont 
egészítheti ki.

Az akcióterületen található az egykori repülőtér füves területe, amelyet sportrepülőtérként 
lehet hasznosítani.
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A fejlesztendő tevékenységek:

 terület előkészítése

Bontások, közművek korszerűsítése, tereprendezés KDOP 1.1.1

 turisztikai kínálat fejlesztése

Wellness-központ és termálfürdő létesítése Magánforrás

Szálloda építése Magánforrás

Sportrepülőtér kiépítése Magánforrás

Turisztikai infoközpont kialakítása KDOP

 rekreációs funkció fejlesztése

Sportlétesítmények fejlesztése KDOP 

 kereskedelem fejlesztése

Kereskedelmi létesítmények fejlesztése Magánforrás

XI.3. ábra: A volt honvédségi terület akcióterülete
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A fejlesztések ütemezése és költségei a következő táblázatban olvashatók:

Költségek ütemezése (MFt)
Fejlesztés

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bontások, közművek korszerűsítése, tereprendezés 10 40 455

Wellness-központ és termálfürdő létesítése 335 945 1205

Szálloda építése 50 430 620

Sportrepülőtér kiépítése 50 350

Sportlétesítmények fejlesztése 180 150

Turisztikai infoközpont kialakítása 30 95

Kereskedelmi létesítmények fejlesztése 50 320 500

Összesen 0 10 40 920 2020 2825

3. KELETI VÁROSRÉSZ

A Keleti városrész nagy részét kitevő iparosított technológiával épült lakótelepen a 
korszerűtlen, drága fenntartású lakóépületek felújítása, valamint a közterületek felértékelése 
szükséges mind az Y-házak, mind az ettől északra levő négyemeletes panelházak esetében. 
A közösségi funkció viszonylagos fejlettsége ellenére szintén javításra szorul a közterületek 
felértékelésével és a közintézmények műszaki korszerűsítésével.

XI.4. ábra: Az Y-házak akcióterülete

A fejlesztendő tevékenységek:

 lakókörnyezet fejlesztése

Y-házak nyílászáró-cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése KDOP

Panelházak nyílászáró-cseréje, szigetelése, fűtési 
rendszer korszerűsítése

KDOP, 
Panelprogram

Zöldterületek, játszóterek felújítása KDOP
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 közösségi élet fejlesztése

Közösségi programok szervezése KDOP

 oktatási intézmények fejlesztése

Kazinczy Ferenc Általános Iskola korszerűsítése KDOP 5.1.1

A fejlesztések ütemezése és költségei a következő táblázatban olvashatók:

Költségek ütemezése (MFt)
Fejlesztés

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Y-házak nyílászáró-cseréje, fűtési rendszer 
korszerűsítése

30 325 320

Panelházak nyílászáró-cseréje, szigetelése, fűtési 
rendszer korszerűsítése

30 85 280

Zöldterületek, játszóterek felújítása 20 85

Közösségi programok szervezése 10 15 10 10

Kazinczy Ferenc Általános Iskola korszerűsítése 35 175

Összesen 35 175 40 150 700 330

4. DÉLI VÁROSRÉSZ

A Déli városrészen kijelölt akcióterület a város leszakadó rétegek lakta része, amely több 
szempontból is rehabilitációra szorul. A területen levő korszerűtlen lakóépületek felújítása 
mellett a koncentráltan jelentkező szegénység oldására, a közösségi funkció erősítésére van 
szükség egyrészt infrastrukturális beruházásokkal (közterület-felújítás), másrészt ezt segítő 
programokkal (akciók, képzések, rendezvények). Ezek a fejlesztések – az antiszegregációs 
tervvel összhangban – segíthetik az itt lakók felzárkózását Tapolca többi városrészéhez, és 
bekapcsolódásukat a gazdasági fejődésbe.

XI.5. ábra: A Déli városrész akcióterülete
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A fejlesztendő tevékenységek:

 lakókörnyezet fejlesztése

Rossz műszaki állapotú lakóépületek felújítása KDOP

Közterületek felújítása (Balaton utca–Szent György utca) KDOP

 szociális célú programfejlesztés

Képzési programok szervezése
TÁMOP, Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Tapolcai 
Kirendeltségének pályázatai

Alternatív munkavégzési lehetőségek szervezése TÁMOP

 közösségi élet fejlesztése

Közösségi programok szervezése KDOP 3.1.1, TÁMOP

A fejlesztések ütemezése és költségei a következő táblázatban olvashatók:

Költségek ütemezése (MFt)
Fejlesztés

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rossz műszaki állapotú lakóépületek felújítása 40 180 30

Közterületek felújítása (Balaton utca–Szent György 
utca)

65 40

Képzési programok szervezése 30 85 60

Alternatív munkavégzési lehetőségek szervezése 50 75

Közösségi programok szervezése 10 15 10

Oktatási integráció 6 7 3

Munkaerő-piaci integráció 2

Lakhatási integráció 1 2 2

Szociális integráció 1 1 1

Összesen 0 0 0 80 395 215



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

108

XII. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

1. INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERV

Tapolca Város Önkormányzata 1143 ingatlant tulajdonol, könyv szerinti értékük összesen 
8,75 milliárd forint, becsült értékük 6,0 milliárd forint. Az ingatlanok 72 %-a a város 
belterületén található, a belterületi ingatlanok összes becsült értéke 5,27 milliárd forint.
Tapolca Város Ingatlangazdálkodási Tervét az IVS 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati ingatlanok egy része, 730 db forgalomképtelen, a forgalomképes 
ingatlanok száma 351 db, becsült értékük 1,17 milliárd forint, a többi korlátozottan 
forgalomképes. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok összesen 372,7 hektárnyi területen 
helyezkednek el, a beépítetlen területek 240,3 hektárt tesznek ki.

XII.1. táblázat: Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok főbb jellemzői

Ingatlan típus
Ingatlanok 
száma (db)

Földrészletek 
területe (ha)

Ingatlan könyv szerinti 
bruttó értéke (millió Ft)

Ingatlan becsült 
értéke (millió Ft)

Belterületi ingatlan 828 183,4 7494 5272

Külterületi ingatlan 313 187,3 1259 730

Forgalomképtelen 730 176,7 2835 2799

Korlátozottan forgalomképes 62 55,4 4182 2031

Forgalomképes 351 141,5 1736 1173

Beépítetlen terület 886 240,3 3093 1404

Beépített terület 240 129,8 4523 3283

Műemléki védettségű 3 0,2 12 3

Természetvédelmi terület 54 13,0 135 74

Településen kívül fekvő 3 12,5 72 40

Összes ingatlan 1143 372,7 8753 6002

Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter, 2008.

XII.2. táblázat: Az önkormányzat tulajdonában álló beépítetlen területek adatai

Ingatlantípus
Ingatlanok száma 

(db)
Földrészletek 
területe (ha)

Ingatlan könyv szerinti 
bruttó értéke (millió Ft)

Ingatlan becsült 
értéke (millió Ft)

Termőföld 77 42,5 46 18

Lakóépülettel beépíthető 42 1,5 46 19

Egyéb építési telek 52 1,6 28 9

Művelés alól kivett 715 194,7 2973 1358

Összesen 886 240,3 3093 1404

Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter, 2008.

A nem, vagy korlátozottan forgalomképes ingatlanok között közterek, parkok, utak, szobrok 
és egyéb köztéri létesítmények mellett a közigazgatási és közszolgálati funkciókat (oktatás, 
egészségügy, sport stb.) kiszolgáló épületek és ingatlanok találhatók. A forgalomképes 
ingatlanok csoportjába soroljuk többek között az önkormányzati tulajdonú lakásokat, telkeket, 
értékesíthető és/vagy fejleszthető területeket. 
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1.1. Közigazgatási, közszolgálati és más nem, vagy korlátozottan forgalomképes 
ingatlanok

Közigazgatási és közszolgáltatási funkciójának ellátásához az önkormányzat 6 épületet –
alapvetően nem, vagy korlátozottan forgalomképes ingatlanokat – használ.

Az önkormányzat hivatali és közigazgatási intézményi funkciói ellátását 3 ingatlanon 
megépült 3 épületben végzi.

A legtöbb épületet a nevelési-oktatási funkció igényli. Az óvodai ellátás 4, az általános iskolai 
oktatás 6 épületben történik, valamint 1 önkormányzati kezelésű épületben középiskolai, 1-
ben szakiskolai oktatás zajlik. Megváltozott képességű gyerekek speciális iskolájának 1, a 
pedagógiai szakszolgálatnak 1 épület ad otthont. A Veszprém megyei Önkormányzat 1 
diákszállót működtet, összesen 629 m²-en biztosítva a tanulók elszállásolását. Az 
akadálymentesítési követelményeknek összesen 3 épület – köztük a megváltozott 
képességűek speciális iskoláinak helyet adó épület – felel meg, a kollégiumok közül 1 
akadálymentesített.

A kulturális tevékenységeknek otthont adó 6 épület közül külön említendő a 2488 m²-es 
művelődési központ, valamint az 2142 m²-nyi hasznos területet többfunkciós felhasználásra 
biztosító rendezvénycsarnok. A városi könyvtár 1422 m²-es területen működik.

Az önkormányzat 4 ingatlanon összesen 2 sportlétesítmény felett gyakorol tulajdonosi és 
üzemeltetői jogkört.

A szociális ellátórendszer 5 épületet használ. Idősek nappali ellátására 1., átmeneti 
elhelyezéséhez  1 önkormányzati tulajdonú épület biztosított. A bölcsőde 1011 m² hasznos 
területű önkormányzati épületben működik. Az ingatlanok nagyobb része 1960 után épült. A
bölcsőde, valamint az idősek ellátását biztosító épület részleges felújítást igényel, a 2 
épületben az akadálymentesítés feltételei nem biztosítottak.

A város az egészségügyi alapellátás biztosításához 23 épületet használ. Háziorvosi és 
gyermekorvosi ellátást biztosító praxisoknak önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló 6 
épület biztosít helyet, közülük 4 részleges felújítást igényel. További 2 önkormányzati 
tulajdonú épület ad otthont a járóbeteg-szakellátásnak, közülük 1 épület igényel részleges 
felújítást. Akadálymentességi követelményeknek a háziorvosi rendelőépületek nem felelnek 
meg.

49,1 km burkolt és 16,3 km burkolatlan, kiépítetlen út áll az önkormányzat kezelésében, a 
kiépített utakból 45,7 km belterületi, 3,4 km külterületi. 

19 szobor, illetve köztéri műalkotás, valamint 1 szökőkút igényli folyamatosan az 
önkormányzat felügyeletét. A város 3 temetője összesen 12,4 hektáron terül el, közülük 2 
van körbekerítve, burkolt út, illemhely egyben áll rendelkezésre.

Az önkormányzati tulajdonban álló összesen 80,6 hektár gondozott zöldterületből 16,2.hektár 
közkert, 62,8 hektár közpark, a fennmaradó terület közjóléti erdő besorolásban áll. 
Külterületen 0,9 hektár közjóléti erdő felett rendelkezik az önkormányzat. A közparkok 4,2%-
ában áll rendelkezésre telepített öntözési lehetőség.

A város területén 1 vízfolyás (ér), valamint 3 belvízcsatorna és 2 tó áll az önkormányzat 
tulajdonában és gondozásában, valamint a csapadékvíz elvezetéséhez 15 000 folyóméternyi 
vízelvezető árok és 17 000 folyóméter zárt csapadékcsatorna. Az önkormányzat tulajdonát 
képezi a 46 128 méter hosszúságú szennyvízgyűjtő csatornahálózat, amelynek becsült 
értéke 0,51 milliárd forint. A csatornarendszer állapota megfelelő, felújítást nem igényel.
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1.2. Forgalomképes ingatlanállomány

Az önkormányzat jelentős forgalomképes ingatlanállománnyal rendelkezik, ezek között – a 
nagyszámú lakás mellett – kereskedelmi, vendéglátási, üzemi és szolgáltatási 
hasznosításúak is vannak.

Az önkormányzat kereskedelmi célra hasznosított ingatlanján 1119 m² alapterületű épület áll, 
amely akadálymentesen megközelíthető. 

Az önkormányzat 2 ingatlanon 2 ipari tevékenységhez használatban álló épületet tulajdonol, 
amelyek alapterülete 673 m². A 4 üzemi tevékenységekhez használt épületből 4 felújítandó.

Lakásállomány

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában áll 20 lakóépület, amelyekben 243 lakás található, 
12 506 m² lakóterülettel. A 20 lakóépületből 8-nak megfelelő az állapota, 11 részleges vagy 
teljes felújítást igényel, 1 pedig nem újítható fel gazdaságosan. 11 épületben gázfűtés 
található, 9 épületet egyedi fűtési rendszerekkel fűtenek. 9 épületben sem telefon, sem kábel 
TV szolgáltatás nem elérhető.

Az önkormányzat további 5 társasházban 56 lakás tulajdonjogával rendelkezik, ez 1559 m² 
lakóterületet jelent. E társasházakban az önkormányzat további 117 nem lakás célú helyiség 
és -. polgári védelmi helyiség (összterületük kb. 5812 m²) felett bír tulajdonnal.

A lakások 33%-a összkomfortos, 21 lakás teljességgel komfort nélküli, illetve szükséglakás.

1.3. Az ingatlangazdálkodási stratégia irányvonalai

Tapolca Város Önkormányzata számára több eszköz is rendelkezésre áll ahhoz, hogy 
meglévő ingatlanjainak állapotát és értékét javítsa:

 „pótlás” jellegű beruházás: Több önkormányzati tulajdonú oktatási és kulturális 
intézmény sorolható ide, így a Tamási Áron Művelődési Központ, a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, a Belvárosi Irodaház, 
amelyek korszerűsítésre szorulnak, és rövidtávon tervezett pótlás jellegű felújításuk, 
főleg pályázati forrásokból. Tervezett az alacsony komfortfokozatú önkormányzati 
tulajdonú lakások felújítása is, pályázati forrásból.

 „fejlesztés” jellegű beruházás: Ide sorolható a Bárdos Lajos Általános Iskola, ahol az 
akadálymentesítés mellett a tetőtér beépítésével bővülne az iskola kapacitása az 
általános iskolák összevonása esetén; 

  „funkcióváltó fejlesztés”: ennek keretében a legnagyobb ingatlan a volt honvédségi 
terület és régen füves repülőtérként használt 200 ha-os területe, amelyet az 
önkormányzat magánerő vagy pályázat bevonásával kíván fejleszteni. A cél 
elsősorban turisztikai funkciójú, valamint ezt kiszolgáló épületek kialakítása. Emellett 
a Nagyköz utcai parkolóház és a déli városkapu P+R parkoló kialakítása tekinthető 
funkcióváltó fejlesztésnek, amelyet szintén magánbefektető vagy pályázat 
segítségével kíván Tapolca városa megvalósítani. A Tapolca-patak menti sétány 
fejlesztése egy új gyalogos útvonalat hozna létre, mint funkcióváltás.

1.4. Az ingatlangazdálkodási stratégia irányvonalai

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendeletével fogadta 
el az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendeletét. Ezen
Ingatlangazdálkodási terve, hivatkozott rendelettel és elsősorban a település fejlesztési 
koncepciójával, stratégiai tervével, költségvetési rendeletével összhangban tartalmazza az 
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Önkormányzat vagyonával, egyes vagyonelemeivel kapcsolatos szándékait. Az 
Ingatlangazdálkodási terv meghatározza, hogy az Önkormányzat mely vagyonelemeit 
kívánja értékesíteni, melyeket adná tartós bérletbe és melyek maradnak önkormányzati 
kezelésben funkcióváltással, vagy azonos funkcionális tartalommal.

A vagyongazdálkodás és ezzel összefüggésben az ingatlangazdálkodás célja, hogy:

1. az önkormányzati vagyon teremtsen megfelelő infrastrukturális feltételeket az 
önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainak, közszolgáltatásainak hatékony 
ellátásához

2. a teljes önkormányzati vagyon olyan módon történő hasznosítsa, hogy az a 
lehetséges szinten biztosítsa az elérhető bevételi forrásokat, azaz törekedni kell arra, 
hogy az önkormányzati tulajdonnak azok a részei, amelyek közvetlenül nem 
szükségesek a feladatok ellátáshoz, megfelelő formában hasznosításra kerüljenek, 
bevételeket generáljanak

3. az önkormányzat legyen tisztában a tulajdonában lévő vagyonelemekkel kapcsolatos 
kötelezettségeivel és jogaival, és e kötelezettségek és jogok érvényesítése 
érdekében szervezze meg tevékenységét

4. olyan vagyoni portfolió kialakítása, amellyel kapcsolatban a kötelezettségek 
összhangban állnak az önkormányzat alapfeladataival, s lehetővé teszi az 
önkormányzati stratégiai elképzelések megvalósítását. 

Az önkormányzati vagyon alapvető célját tekintve lehetnek:

1. Közszolgáltatási, közhatalmi funkciók gyakorlásához szükséges vagyonelemek

2. Település- és/vagy gazdaságfejlesztési célú vagyonelemek

3. Jövedelemszerzést, forrásbővítést szolgáló vagyonelemek.

Az ingatlangazdálkodási terv az alábbi vagyontípus kategóriákat tartalmazza:

1. beépítetlen kül- és belterületi föld

2. ingatlan

3. közterület

4. védett, egyedi jellegű képzőművészeti ingóságok, műtárgyak.

Tapolca Város Önkormányzatának vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását 
szolgálják. Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. Törzsvagyonnak az az 
önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat és 
hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó 
tulajdon vagy forgalomképes, vagy korlátozottan forgalomképes. Az a vagyon, amely 
forgalomképes elidegeníthető, bérbe, használatba, koncesszióba adható, egyéb módon 
hasznosítható, gazdasági társaságba, alapítványba apportként bevihető, megterhelhető, 
biztosítékul adható. Az értékesíthető ingatlanok köre mára olyannyira leszűkült, hogy csak 
átgondolt vagyongazdálkodással lehet biztosítani a költségvetés számára nélkülözhetetlen 
bevételeket és a város fejlődése szempontjából szükséges fejlesztési területeket. 

Általános célként megfogalmazható Tapolca város ingatlanvagyonának megtartása, 
gyarapítása, ahol szükséges az ingatlanok felújítása, a bérelhető ingatlanok kiadása, 
valamint a zöldterületek és zöldfelületek nagyságának megtartása, azok fejlesztése. 
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Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában 1143 ingatlan van, melyből 351 db 
forgalomképes és 730 db forgalomképtelen, a fennmaradó a korlátozottan forgalomképes 
vagyoni körbe tartozik.  A forgalomképes ingatlanok csoportjába soroljuk többek között az 
önkormányzati tulajdonú lakásokat, telkeket, értékesíthető és/vagy fejleszthető területeket. A 
nem, vagy korlátozottan forgalomképes ingatlanok között közterek, parkok, utak, szobrok és 
egyéb köztéri létesítmények mellett a közigazgatási és közszolgálati funkciókat (oktatás, 
egészségügy, sport stb.) kiszolgáló épületek és ingatlanok találhatók.

1.5. Forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó ingatlanok

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. és az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet alapján:

 helyi közutak és műtárgyaik, vizek és közcélú vízi létesítmények, 

 közterek, közparkok (Az Ingatlangazdálkodási Terv mellékletei, 5. számú melléklet)

 a Képviselő-testület egyedi döntése alapján: a köztéri szobrok és műalkotások, 
temetők.  

Tapolca Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. §-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. §-ban hozott felhatalmazása alapján az országos 
védelem alá nem helyezhető, de a város történeti múltját és építészeti kultúráját magában 
hordozó, és a városban élők önbecsülését elősegítő épületcsoportok, épületek, építmények, 
illetve azok egyes részei megőrzése érdekében alkotta meg az építészeti értékek helyi 
védelméről szóló 43/2004. (XI. 02.) Kt. rendeletét. 

A városban elhelyezésre került köztéri szobrokat és műalkotásokat az 
Ingatlangazdálkodási terv mellékletei, 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.6. Forgalomképes vagyoni körbe tartozó ingatlanok

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) 
Kt. rendelet alapján az önkormányzat egyéb vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem 
tartozik az önkormányzat törzsvagyonába. Ezek:

 Tapolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi ingatlanok 

 Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévő külterületi ingatlanok 

 Tapolca Város Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások (Ingatlangazdálkodási 
terv mellékletei, 2. sz. melléklete).

1.7. Korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó ingatlanok

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. és az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet alapján: 
(Ingatlangazdálkodási terv mellékletei, 3. sz. melléklete)

 Közművek – kiemelt jelentőséggel a vízi-közművek

 Intézmények (épületei), középületek (művelődési, oktatási, egészségügyi, sport, 
igazgatási és egyéb önkormányzati feladatok ellátását biztosító intézmények 
működéséhez szükséges ingatlanok)

 Műemlékek
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 Védett természeti területek.

A Képviselő-testület egyedi döntése alapján:

 Csordás-kúti kommunális hulladéklerakó telep

 Piros-cseri szennyvíziszap-ártalmatlanító telep

 Városi Sporttelep és létesítményei

 Városi Rendezvénycsarnok

 Muzeális gyűjtemény. 

1.8. Forgalomképes ingatlanok közül megtartásra javasolt ingatlanok

A forgalomképes ingatlanok közül megtartásra javasolt az 1.9 fejezetben felsorolt ingatlanok 
kivételével valamennyi.

1.9. Forgalomképes ingatlanok közül értékesíteni kívánt ingatlanok

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2008. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. 
rendelete 12. sz. melléklete alapján „Tapolca Város Önkormányzat 2008. évi felhalmozási és 
tőkejellegű bevételei”: 

XII.3. táblázat: Földterületek (telkek) értékesítése

Városrész Megnevezés Helyrajzi szám Terület (m2)

Piac területe 2503 2400
Belváros

Cselle-ház 2842, 2845, 2846 2275

Nyugati városrész Keszthelyi u. 1763, 1764 hrsz. 1763, 1764 6604

Keleti városrész AGIP benzinkút 577 3270

Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter, 2008.

1.9.1. Piac területe

Az ingatlan adatai:

- Száma: 2503 helyrajzi számú belterületi ingatlan

- Művelési ága: „vásártér”

- Területe: 1203 m2

Az ingatlan ismertetése: 

Tapolca város belterületéhez tartozó ingatlan, a város központjában található. Az ingatlan 
üzletként működik. Kedvező fekvésű, jól „bejáratott” üzlet. Parkolás a közelben megoldható. 
Jelenlegi állapota elavult, korszerűtlen.

Műszaki jellemzői: 

vezetékes víz, villany, gáz, szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna. 
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1.9.2. Kisfaludy S. u. beépítetlen terület 

Az ingatlan adatai: 

- Száma: 2842 helyrajzi számú belterületi ingatlan

- Művelési ága: „beépítetlen terület”

- Területe: 867 m2

- Száma: 2845 helyrajzi számú belterületi ingatlan

- Művelési ága: „beépítetlen terület”

- Területe: 631 m2

- Száma: 2846 helyrajzi számú belterületi ingatlan

- Művelési ága: „beépítetlen terület”

- Területe: 777 m2

Ingatlanok ismertetése: 

A Tapolca város belterületéhez tartozó ingatlanok a város központjában találhatók 
közvetlenül egymás mellett. Szilárd burkolatú útról személy és tehergépjárművel jól 
megközelíthetők. Kiépített járda van. Az ingatlanok jelenleg beépítetlenek, 
gépjárműparkolóként hasznosított terület. Közvetlen szomszédságában található a 
Tavasbarlang. A város központjában szinte egyedüli beépíthető terület.

A tervezett értékesítéssel, olyan épületegyüttes létesítése a cél, amely egyaránt szolgálja a 
település lakói, az ide települők (különböző kategóriájú, nagyságú lakások építése), valamint 
a helyi és környékbeli lakosság, a városba látogató bel- és külföldi vendégek igényeit 
(ajándékbolt, bioüzlet, vinotéka, szórakoztató-vendéglátó üzletek, stb.)  

Műszaki jellemzői: 

A közművek részben az ingatlanon, részben az ingatlan közelében találhatók. Az azokra 
való rákötés megoldható.

1.9.3. Keszthelyi u. 1763, 1764 hrsz.

Az ingatlan adatai: 

- Száma: 1743 helyrajzi számú belterületi ingatlan

- Művelési ága: „szennyvíztisztító”

- Területe: 4296 m2

Az ingatlan ismertetése: 

A város belterületéhez tartozó ingatlan a Dobó lakótelep közvetlen szomszédságában 
található, Tapolcáról a 84-es út felé vezető út Dobó téri elágazó bal oldalán. Szilárd burkolatú 
útról megközelíthető. A város üzleti központjából viszonylag távol van. Az ingatlanon kettő 
szennyvíz gyűjtésére szolgáló beton építmény található, mely közül egy teljesen romos 
állapotban van, másik is közel romos állapotú, gyakorlatilag nem hasznosítható. 

A tervezett értékesítéssel a városi kereskedelmi szolgáltatások fejlesztése a cél.

Műszaki jellemzői: 

Szennyvízvezeték.
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Az ingatlan adatai: 

- Száma: 1764 helyrajzi számú belterületi ingatlan

- Művelési ága: „beépítetlen terület”

- Területe: 2308 m2

Az ingatlan ismertetése: 

A földrészlet a 1763 helyrajzi számú ingatlan mellett helyezkedik el. Mély fekvésű, jelenleg 
megmunkálatlan terület. 

A tervezett értékesítéssel a városi kereskedelmi szolgáltatások fejlesztése a cél.

Műszaki jellemzői: 

Szennyvízvezeték.

1.9.4. AGIP-benzinkút

Az ingatlan adatai: 

- Helyrajzi szám: 577 helyrajzi számú belterületi ingatlan

- Művelési ága: „lakóház, udvar és gazdasági épület”

- Területe: 2746 m2

Az ingatlan ismertetése: 

Korábban az ingatlanon lakóház volt, mely lebontásra került és helyén benzinkút létesült. Az 
ingatlan a Keleti városrészben található. Szilárd burkolatú útról megközelíthető. Közelében 
több szolgáltató telephely és kereskedelmi egység létesült. A benzinkút működtetője az 
AGIP Hungaria Kft. A felépítmény a tulajdonában van, a területet bérli.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében tervezzük az értékesítést.

Műszaki jellemzői: 

Vezetékes víz, villany, (ipari áram), csapadékvíz elvezetés nyílt árokban. Az ingatlan 
legnagyobb része aszfaltozott. 

XII.4. táblázat: Épületek értékesítése

Városrész Ingatan címe Helyrajzi szám Megnevezés

Belváros Fő tér 7-9. 2811/2/A/1 Üzlethelyiség

Fő tér 7-9. 2811/2/A/4 Lakás

Fő tér 7-9. 2811/2/A/5 Lakás

Fő tér 7-9. 2811/2/A/6 egyéb helyiség

Fő tér 7-9. 2811/2/A/7 iroda

Fő tér 7-9. 2811/2/A/8 lakás

Fő tér 7-9. 2811/2/A/10 egyéb helyiség

Fő tér 7-9. 2811/2/A/11 egyéb helyiség

Fő tér 4/A. 1/A/5 rendelők

Batsányi J. u. 2. 3 orvosi rendelő

Arany J. u. 16. 95

Keleti városrész Berzsenyi D. u. 13. 3437/45/A/63 üzlet

Nyugati városrész Billege u. 1875/1 Volt varroda

Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter, 2008.



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

116

1.9.5. Fő tér 7-9.

Az ingatlan adatai: 

- Helyrajzi száma, megnevezése és területe: 

- 2811/A/2/1 hrsz., „üzlethelyiség”, 90 m2

- 2811/A/2/4 hrsz., „lakás”, 29 m2

- 2811/A/2/5 hrsz.,  „egyéb helyiség”, 40 m2 

- 2811/A/2/6 hrsz., „lakás”, 25 m2

- 2811/A/2/7 hrsz., „iroda”, 199 m2

- 2811/A/2/8 hrsz., „lakás”, 33 m2

- 2811/A/2/10 hrsz., „egyéb helyiség”, 35 m2

- 2811/A/2/11 hrsz., „egyéb helyiség”, 25 m2

Az ingatlan ismertetése: 

Tapolca város belterületéhez tartozó ingatlan a város központjában található. Szilárd 
burkolatú útról személy és tehergépjárművel jól megközelíthető. Az épület építésének 
időpontja nem ismert, kb. 90-100 éves lehet. Kedvező fekvésű, a város központjában lévő 
ingatlan. Az épület helyi építészeti védelem alatt áll. Parkolás a közelben jól megoldható. 

Az ingatlan teljes felújítása indokolt, amely az értékesítéssel vállalkozói tőkéből megvalósul, 
a földszinten korszerű üzletek, lakások létesülnek.

Műszaki jellemzői: 

Teljes közmű (vezetékes víz, villamos energia, vezetékes gáz, szennyvíz és 
csapadékcsatorna) rendelkezésre áll.

1.9.6. Fő tér 4/A. – Batsányi J. u. 2. 

Az ingatlan adatai: 

- Helyrajzi száma: 1/A/5 helyrajzi számú belterületi ingatlan (társasház)

- Művelési ága: „rendelők”

- Területe: 1233 m2

- Helyrajzi száma: 3 helyrajzi számú belterületi ingatlan 

- Művelési ága: „orvosi rendelő”

- Területe: 487 m2

Az ingatlanok ismertetése: 

Tapolca város belterületéhez tartozó ingatlanok a város központjában találhatók. Egymás 
mellett lévő, korábban a szakorvosi rendelőknek helyet adó ingatlanok. A két ingatlan közös 
bejárata a Batsányi J. u. 3. számú épületnél található, innen közelíthető meg az 1 helyrajzi 
számú ingatlanon lévő épület. Szilárd burkolatú útról személy és tehergépjárművel jól 
megközelíthető.  Kiépített járda van. Az ingatlanon lévő épületek építésének pontos ideje 
nem ismert, az 1 helyrajzi számú épület feljáratánál lévő évszám szerint 1911. Az 1930-as 
években szállodaként működött (Pannónia szálló). Az épület helyi építészeti védelem alatt 
áll.

A tervezett értékesítéssel, vállalkozói tőkéből a leromlott épület külső felújítása mellett 
korszerű üzletek, irodák, lakások létesülnek. 
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Műszaki jellemzői: 

Teljes közművesítettség (vezetékes víz, villamos energia, vezetékes gáz, szennyvíz és 
csapadékcsatorna).

1.9.7. Arany J. u. 16. 

Az ingatlan adatai: 

- Helyrajzi száma: 95 helyrajzi számú belterületi ingatlan

- Művelési ága: „óvoda”

- Területe: 1122 m2

Az ingatlan ismertetése: 

Tapolca város belterületéhez tartozó ingatlan a város központjában található. Szilárd 
burkolatú útról személy és tehergépjárművel jól megközelíthető. Környezete rendezett, 
beépített. Az épület kb. 80 éve épült, hagyományos módon és anyagból. Jelenleg 
hajléktalanok átmeneti szállásaként működő intézmény. Az ingatlan frekventált 
elhelyezkedése és környezete sem igazán teszi odaillővé az intézményt.

A tervezett értékesítéssel a közvetlen környékén vállalkozói tőkéből megvalósításra tervezett 
lakó- és kereskedelmi-vendéglátó funkció elősegítése a cél, azzal a feltétellel, hogy a 
meglévő intézményi funkciót más ingatlanban biztosítani szükséges.

Műszaki jellemzői: 

Teljes közművesítettség (vezetékes víz, villamos energia, vezetékes gáz, szennyvíz és 
csapadékcsatorna)

1.10. Az ingatlanok értékesítésének célja

Az értékesítés összhangban van a hatályban lévő településszerkezeti tervvel, az övezetre 
vonatkozó szabályozási tervvel és az építészeti értékek helyi védelméről szóló rendelet 
előírásaival. Az egyedi célok az ingatlanok felsorolásánál találhatók.

1.11. Az értékesítésből származó bevétel tervezett felhasználása

Tapolca Város Önkormányzata az ingatlanok értékesítéséből származó bevételből a 
közterületek fenntartásának, minőségi fejlesztésének költségeit kívánja finanszírozni

1.12. Funkcióváltásra javasolt ingatlanok

Városrész Megnevezése Helyrajzi száma

Nyugati városrész Volt honvédségi terület 0110/1, 0112, 0114

A funkcióváltás célja: 

A volt honvédségi „barnamezős” területek újjáélesztése a turisztikai kínálat és rekreációs, 
kereskedelmi funkciók fejlesztése által. Az előzőhöz kapcsolódóan munkahelyek létesítése, 
a kapcsolódó volt honvédségi lakótelepen közterületek fejlesztése (utak, járdák, parkok, 
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játszóterek, stb.)

A megvalósítás forrása: 

Önkormányzati finanszírozás a termálvízkutatásra, vállalkozói tőke, esetlegesen közös 
fejlesztési társaság létrehozása a fejlesztésre.

1.13. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok tervezett fejlesztése

1.13.1. Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Helyrajzi száma: 866

Az ingatlan tervezett fejlesztése: 

Az épület részleges akadály-mentesítése, az akadálymentes megközelítést és a fogyatékkal 
élők számára az épület akadálymentes használata. Az épület lapos tetős zárófödémjének 
beázásai okozta, egyre növekvő fenntartási költségek racionalizálása. Utólagos 
hőszigetelés, nyílászárók cseréje, új, fokozott légzárású műanyag nyílászárók beépítése, 
hőszigetelt üvegezéssel. Homlokzat rekonstrukciója (Lásd: Tapolca, Batsányi J. u. 1. sz., 
866 helyrajzi szám alatti Wass Albert könyvtár épületének magas tetős lezárása és 
homlokzat rekonstrukciójának terve, Akadálymentesítési tervjavaslat, Nyílászáró csere és 
külső homlokzat felújítás, Energia megtakarítás számítás).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és  KDOP 3.1.1.

1.13.2. Belvárosi Irodaház

Helyrajzi száma: 2836

Az ingatlan tervezett fejlesztése:

Az irodaház felújítása, homlokzat átalakítása, műanyag nyílászárók beépítése, az épület 
utólagos hőszigetelése, városképbe illesztése, magas tetős műszaki lezárása és részleges
akadálymentesítés (Lásd: Tapolca Belvárosi Irodaház felújítása c. terv).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és  KDOP 3.1.1.

1.13.3. Tamási Áron Művelődési Központ

Helyrajzi száma: 2836

Az ingatlan tervezett fejlesztése: 

A fejlesztés célja az épület gazdaságos, energiatakarékos működtetési feltételeinek 
megteremtése és a kor színvonalának megfelelő felújítása. Az épület közvetlen 
környezetének rekonstrukciója (parkolók és zöldterületek), a külső homlokzat (hőszigetelő 
bevonat készítése), tetőszigetelés felújítása (hőszigetelés és csapadékvíz elvezetés), a 
meglévő nyílászárók cseréje (korszerű alumínium nyílászárók). A fejlesztés, felújítás részét 
képezi a földszinti vizesblokk felújítása, akadálymentes kialakítása és a gépészeti 
rendszerek átalakítása. A tervezett munkálatok elvégzésével az épület esztétikai és 
használati értéke a jelen kor színvonalának megfelelő állapotba kerül, illetve az üzemeltetési 
költségek jelentősen csökkenthetővé válnak. 

A fejlesztés tervezett forrása: 
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Önkormányzati és  KDOP 3.1.1.

1.14. Forgalomképtelen ingatlanok tervezett fejlesztése

1.14.1. Zeneiskola és APEH udvar

Helyrajzi száma: 877; 880/2; 880/6; 871/3

A fejlesztés célja: 

A Zeneiskola mellett elhelyezkedő közterület megújítása, rendezvények megtartására 
alkalmas tér kialakítása. A fejlesztés, felújítás magába foglalja a rossz minőségű burkolat 
elbontása után új, díszes, modern térkő burkolat megépítését, a színpad és a nézőtér 
akadálymentes közlekedésre alkalmas rámpával történő kiegészítését is.

Az APEH-udvara és a Déli házsor közötti új burkolt téren lehetőség nyílik sétára, pihenésre. 
A téren új térvilágítási rendszer kialakítása tervezett.  A teljes területről kitiltásra kerülnek a 
parkoló gépjárművek, a tér gyalogos zónává válik (Lásd: Tapolca Város zöldfelület-rendezési 
koncepcióterve).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és  KDOP 3.1.1. 

1.14.2. Balaton üzletközpont

Helyrajzi száma: 871/3; 871/4; 871/5

A fejlesztés célja: 

A belváros főutcáján igen forgalmas kereskedelmi üzletek között elhelyezkedő, a 70-es, 80-
as években spontán, terv nélkül és nem egyszerre kialakított, eltérő anyaghasználatú tér 
felújítása. A felújítás után a tér mind a vásárlók, mind az üzletek részére kellemes 
környezetet biztosít. Az igényes és egységes burkolat, valamint a kertberendezési tárgyak 
pihenőtéri funkciót is varázsolnak a térre. Több és jobb minőségű zöldfelület alakul ki, mely 
oldja a térfalak szürkeségét (Lásd: Tapolca Város zöldfelület-rendezési koncepcióterve).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és  KDOP 3.1.1. 

1.14.3. Régi postaudvar

Helyrajzi száma: 2793/2

A fejlesztés célja: 

A Deák F. u. 7. és az Ady E. u. 18. sz. házak között elterülő közterület a város egyik 
legforgalmasabb és legnagyobb területű udvara, ahol viszonylag nagy és forgalmas parkoló, 
a határoló épületekben nagyszámú üzlet található. A fejlesztés szükségességét a parkoló 
átépítése (rendezetlen parkolás megszüntetése, mozgássérült parkoló kialakítása) és a 
pihenőtéri funkció megjelenítése szolgáltatta. Továbbá igény merült fel egy vizes objektum 
(szökőkút) csobogó, vízjáték stb.) elhelyezésére, mely egyrészt a mikroklímát javítja, 
másrészt hangjával, csobogásával és látványával csábítja a rohanó embereket a Deák 
Ferenc utcáról, másrészt szórakozást biztosít a pihenőknek (Lásd: Tapolca Város zöldfelület-
rendezési koncepcióterve).

A fejlesztés tervezett forrása: 
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Önkormányzati és  KDOP 3.1.1. 

1.14.4. Fő tér 6.

Helyrajzi száma: 2/1, 2/3

A fejlesztés célja: 

Tapolca egyik legfontosabb nevezetességének, a Malom-tónak fő gyalogos 
megközelítésének biztosítása, útvonal rendezése, szebbé és komfortosabbá tétele.  A több 
ezer látogatót vonzó nyári szabadtéri rendezvények idején a tolongás megszüntetése.

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és társasházi lakóközösség. 

1.14.5. Fő tér 12.

Helyrajzi száma: 19/3

A fejlesztés célja: 

A Fő tér, Arany J. utca és a Felső Malom-tó között elterülő udvaron lévő rendezetlen 
viszonyok megszüntetése. Az udvar forgalmi rendjének megváltoztatása, körforgalmú 
rendszer kialakítása. A körforgalom központi zöldszigete lehetőséget teremt műalkotás 
elhelyezésére. A műalkotás az idelátogatókat becsalogatná és tehermentesítené a Fő tér 6. 
szám alatti megközelítési irányt a Malom-tóra. 

A térre nyíló lakások és épületek lakóinak parkolási gondjainak megszüntetése, és a 
zöldfelület növelésével az itt lakók komfortérzete jelentősen javulna. Az igényes környezet 
kialakításával ösztönözni lehetne a lakókat környezetük további szépítésére (Lásd: Tapolca 
Város zöldfelület-rendezési koncepcióterve).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és  KDOP 3.1.1.

1.14.6. Köztársaság tér

Helyrajzi száma: 2923, 2924/1, 2924/2, 2925

A fejlesztés célja: 

A Tavasbarlang és a Pelion szálloda között a Köztársaság tér a város egyik legszebb és 
leglátogatottabb terévé kezd válni, melyen az utóbbi években egy monumentális Székely 
kapu és a Trianon Emlékmű került elhelyezésre. A tér északi része igényesen megújult, a 
déli rész átépítése várat magára, ahol város rendezvényeinek (majális, Bányász nap) 
megtartására alkalmas tér kialakítása a cél (Lásd: Tapolca Város zöldfelület-rendezési 
koncepcióterve).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és  KDOP 3.1.1.

1.14.7. Ady Endre és Deák Ferenc utcák közötti gyalogos átjáró

Helyrajzi száma: 2788

A fejlesztés célja: 
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A város főutcája a Deák Ferenc utca és a nagy forgalmú Ady E. utca közötti átkötő, gyalogos 
és vegyes forgalomra is alkalmas terület felújítása, a kedvezőtlen közlekedési állapotok, a 
rossz hangulatú környezet megszüntetése (Lásd: Tapolca város közterületeinek felújítása c. 
koncepciós terv javaslat).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és KDOP 3.1.1.

1.14.8. Tapolca 2792/6 helyrajzi számú út és környezete 

Helyrajzi száma: 2792/6

A fejlesztés célja: 

A Tapolca, Ady E. u. 10., 12., 14., 16. számú épületeket „U” alakban körülvevő út és 
közvetlen környezetének fejlesztése. A belső kiszolgáló úttól Déli irányban elhelyezkedő 
üzletek, a Mozi és a város Északi részéről a városközpontba irányuló jelentős gyalogos 
forgalom miatt a burkolatok megújítása (Lásd: Tapolca város közterületeinek felújítása c. 
koncepciós terv javaslat).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és KDOP 3.1.1.

1.14.9. Nagyköz utca 5. számú épület mögötti szerviz út 

Helyrajzi száma: 874

A fejlesztés célja: 

A rendezetlen, balesetveszélyes parkolási rendszer megszüntetése, további parkolóhelyek 
kialakítása a város parkolási gondjainak enyhítése érdekében. A kihasználatlanná vált 
rakodási rámpa esetleges elbontásával a szerviz út szélességének növelése. Új szegélysor 
építése, a járda és a teljes útfelület aszfaltszőnyeggel való felújítása (Lásd: Tapolca város 
közterületeinek felújítása c. koncepciós terv javaslat).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és KDOP 3.1.1.

1.14.10. Nagyköz utcai parkoló

Helyrajzi száma: 890/2, , 890/3, 890/4, 891,  893, 894, 895, 898, 897, 896, 899, 900, 901, 
902, 903, 904

A fejlesztés célja: 

A Nagyköz utcai Déli oldalán és a Petőfi S. utcai házak által határolt területen jelenleg 
meglévő mészkő burkolatú személygépkocsi parkoló megszüntetése. A mészkőporos felület 
száraz, szeles időben szennyezi a szomszédos bölcsőde és a közeli házak levegőjét. Esős 
időben sáros felületet képez. Mint fizetős parkolónak a szolgáltatási szintje alacsony. A 
fejlesztés célja a parkolóhely hiány csökkentése. A jelenlegi parkoló korszerű burkolattal való 
kiépítése, befogadó képesség növelése 

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és KDOP 3.1.1.
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1.14.11. Déli városkapu létesítményei

Helyrajzi száma: 721, 732/2, 733, 734, 735, 736, 783, 784, 785,

A fejlesztés célja: 

Mentesíteni a várost az átmenő közúti forgalom káros hatásaitól, a városon belüli 
racionálisabb közlekedés kifejlesztése. A jelentős idegenforgalom miatt a városba érkezők 
kulturált fogadása. Ezt segítené elő a Déli elkerülő út mellett tervezett városkapu, kulturált 
autóbusz és személygépkocsi parkolóval, járművek őrzésével és különböző szolgáltatásokat 
nyújtó létesítmények megépítésével. Itt lehet megépíteni a városnézést segítő járművek 
végállomását, a gyalogos sétáról az autóbuszhoz visszatérők pihenését szolgáló parkot. A 
fejlesztés célja továbbá a parkoló mellett egy nagyobb kiterjedésű közpark létrehozása. A 
városkapu a városközponttól mintegy 500 méternyi gyalogos távolságra kialakítható. A 
városkaputól a Batsányi utcán keresztül innen a városközpontig vezethető fel a gyalogos 
forgalom. Értékes idegenforgalmi, turisztikai lehetőség, élmény a parkolótól a közparkon át a 
Tapolca-patak mellé tervezett sétány, illetve a meder fölé tervezett kb. 105 m hosszú fahíd.  

A fejlesztés egyaránt szolgálja a városlakók nyugalmát, életfeltételeinek javítását és az 
idegenforgalmat is (Lásd: Tapolca város közterületeinek felújítása c. koncepciós terv 
javaslat).

A fejlesztés tervezett forrása: 

Önkormányzati és KDOP 3.1.1.

1.15. Vegyes tulajdonviszonyok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések; 
a tulajdonviszonyok rendezése, szennyezett terület felvásárlás, 
kármentesítés, közművesítés, értékesítés

A vegyes tulajdonviszonyok megszüntetése érdekében Tapolca Város Önkormányzata a 
társasházakban a társasházi tulajdon kis százalékát kitevő tulajdoni hányada esetén 
tulajdoni részének értékesítését, azokban a társasházakban, ahol az önkormányzat nagyobb 
tulajdoni hányaddal szerepel ott 100 %-os önkormányzati tulajdon kialakítását tervezi.  

1.16. Az Akcióterületen megvásárolni kívánt ingatlanok

Ingatlan helye Megnevezése Helyrajzi száma

Vasudvar Melléképület 2804

A melléképület megvásárlásának célja a városközpontban lévő többnyire gyalogosok által 
használt átjáró felújítása és parkoló helyek kialakítása. Felújítás után a területet az 
önkormányzat nem kívánja értékesíteni.

Ingatlan helye Megnevezése Helyrajzi száma

Nagyköz utca Lakóház
884, 885, 886, 887, 888, 889, 

890/1, 895, 896, 

Az ingatlanok megvásárlásának célja a Nagyköz utcában már meglévő parkoló korszerű 
burkolattal való kiépítése és befogadó képességének növelését követően a vele közvetlenül 
szomszédos ingatlanokon a zöldfelület növelése. 
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Ingatlan helye Megnevezése Helyrajzi száma

Déli városrész Kert

, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 
761, 762, 763, 764, 765,  767, 768/1-2, 769, 770, 771, 
772/1-2, 773/1-2, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1-2-3, 

781, 782

Az ingatlanok megvásárlásának célja mentesíteni a várost az átmenő közúti forgalom káros 
hatásaitól. Kulturált autóbusz és személygépkocsi parkoló kialakítása a különböző 
szolgáltatásokat nyújtó létesítmények megépítésével. 

Tapolca Város Önkormányzata a megvásárolt ingatlanokat a fejlesztés megvalósítását, 
közművek kiépítését követően kezelésében megtartja, nem kívánja értékesíteni. 
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2. A VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ, NEM FEJLESZTÉSI JELLEGŰ 

TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

2.1. Tervalku a városfejlesztési elképzelések szabályozott kereteiben

A tervalku olyan városfejlesztési eszköz a települési önkormányzat kezében, amellyel 
ösztönözheti a magántőke részvételét a közösségi célú fejlesztés programok 
megvalósításában. A közösségi célú fejlesztési elképzelésekhez (például könyvtárfelújítás, 
főutca egyes épülethomlokzatainak felújítása és a környezetének színvonalas felújítása, stb.) 
kapcsolódó tervalkunak azonban minden esetben szabályozott keretek között kell folynia, 
hogy elkerülhetővé váljon az alkalmi igények kiszolgálása érdekében létrejövő túlzott 
mértékű engedmény, amely esetleges negatív városképi hatásokat okozhat. A szabályozott 
keretek között működő tervalku a kiegyensúlyozott városfejlesztésben döntő tényező, ezért 
annak kereteit – hol, milyen módon, milyen mértékben – a szabályozási terv illetve a helyi 
építési szabályzat megfelelő részében rögzíteni kell, mert a kiszámítható, tudatos 
önkormányzati szabályozási környezet lehetővé teszi kiegyensúlyozott városkép és az 
integrált városfejlesztési stratégia  céljainak elérését.

2.2. Városi marketingstratégia, együttműködés a stratégiai fejlesztési célok 
eléréséhez

A városi marketingstratégia elengedhetetlen a település versenyképességének, komparatív 
előnyeinek, vonzerejének feltárásában, amelynek fontos eleme a szintetizáló munkára épülő 
stratégia-alkotás és az azt realizáló eszközrendszer folyamatos működtetése a gazdasági, 
közösségi, kulturális és ökológiai értelemben vett jólét növelése érdekében. Az átfogó, jól 
strukturált marketingstratégiának igazodnia kell a városfejlesztési stratégia célrendszeréhez. 

A marketingstratégia célcsoportjai:

 Helyi lakosság és környező települések lakossága;

 A városban befektetni szándékozó vállalatok, gazdasági társaságok;

 Városba látogató turisták;

 A városban működő gazdasági társaságok, vállalkozások.

A stratégiának tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges szervezeti és pénzügyi, 
valamint személyi feltételeket. Széles külső kapcsolatrendszert kell fenntartania, ahol 
elengedhetetlen a nyitottság és az együttműködés, illetve gyors döntésekhez szükséges 
rugalmasság. A marketingstratégia megvalósításának feltétele a meglévő (önkormányzati, 
intézményi, vállalkozói, valamint politikai és személyes) kapcsolatrendszereknek –
információáramlás és érdekérvényesítés csatornáinak – működtetése.

A marketingstratégia megvalósításához a következő szervezeteknek szükséges 
együttműködnie:

 Tapolca Város Polgármesteri Hivatala;

 Helyi gazdasági szervezetek;

 Civil szervezetek;

 Külső szereplők.
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Tapolca Város Polgármesteri Hivatala

A marketingstratégia megvalósításában Tapolca Város Polgármesteri Hivatala központi, 
irányító szerepet tölt be, melynek ellátása érdekében, a nyitottság és rugalmasság szem 
előtt tartásával kell, hogy működjön. A Hivatal jelenleg is számos marketing tevékenység 
szervezője helyi, térségi, országos és nemzetközi szinten egyaránt.

Helyi gazdasági szervezetek

A stratégiai cél elérésében kulcsszereplők a helyi gazdasági szervezetek, melyek a külső 
befektetők lehetséges partnerei, a gazdasági kapcsolatépítés elsődleges szereplői. A 
vállalkozók és egyesüléseik a végrehajtásban partnerei kell, hogy legyenek az 
önkormányzatnak, mivel a városkép kialakításában és fejlesztésében (rendezvények, 
belváros fejlesztése) meghatározók. A városkép fizikai megújításában kiemelt partnerek 
lehetnek az ingatlanfejlesztésben érdekelt gazdasági társaságok is.

Civil szervezetek

A stratégia legfontosabb eleme a helyi lakosság aktív bekapcsolódása a fejlesztések 
megvalósítása során. A helyi lakosok civil szervezeteken keresztül, civil szervezetekbe 
tömörülve (pl. környezetvédelmi, kulturális céllal) fontos bázisát képezik a városmarketing 
stratégia közvetítésének. Kapcsolataik révén hasznosan kapcsolódhatnak be a fejlesztés 
megvalósításába. A város kapcsolatban áll többek között a Városszépítő Egyesülettel, 
együttműködésük számos rendezvény szervezésében és kiadvány készítésében valósul 
meg.

Külső szervezetek

A város kiemelkedő természeti értékei révén turisztikai, marketing jellegű kapcsolatot tart 
fenn a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal, testvérvárosi kapcsolatot épített ki 
Sümmeggel és helyi Tourinform Irodával is rendelkezik. A fentebbi szervezetek kiterjedt 
kapcsolati tőkéjük és információs bázisuk, hivatalrendszerükön keresztül segíthetik a helyi 
kezdeményezések szélesebb körű nyilvánosságát, a partnerkapcsolatok bővítését és a 
megvalósításhoz szükséges források (pénzügyi, személyi, eszköz) beszerzését. 

A világhálón népszerű honlapokon (pl. www.iranymagyarorszag.hu, www.itthon.hu, 
www.utazzitthon.hu, www.uduljonitthon.hu, www.wellnessitthon.hu stb) naprakész
információkat és folyamatosan megújuló rendezvényprogramokat találunk Tapolca városáról 
a látogatóknak. A város képviselteti magát a nemzetközi turizmussal kapcsolatos kiállításon
is, minden évben saját kiállítóhellyel jelenik meg az Utazás Expo kiállításon.

A város pályázati úton nyert forrásból 2007. évben megjelentette Tapolcai Barangolások 
című kiadványát, amely a város főbb látványosságait tárja az érdeklődő elé. Tapolca 
városáról 2006. évben könyv is készült, amely a város főbb látványosságait, történetét 
gazdagon illusztrálva mutatja be az olvasónak. A kiadványok kaphatók a helyi Tourinform 
Irodában. Az iroda a turisták körében jól ismert és kihasznált szolgáltatás, amelynek 
segítségével a város folyamatosan nyomon kíséri a Tapolcára látogatók turizmus szempontú 
megoszlását, ennek érdekében 2007. évben a helyi Tourinform Iroda elkészítette a turizmus 
helyzetéről szóló jelentését.

Tapolca városa a következő szervezetekkel tart fenn aktív marketingkapcsolatot: 

Tapolca város marketingkapcsolatai
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Forrás: Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, 2008.

Szint
Szervezet megnevezése

(kivel áll kapcsolatban Tapolca)
A marketing kezdeményezés rövid leírása

Lempäälä Kölcsönös tapasztalatcsere

Pozsony, Ruzinov városrész Sport és cserediák program

Este Kulturális kapcsolat

Zabola Sport- és diákrendezvények

Nemzetközi

Stadthagen Cserediák program

Magyar Turizmus Zrt.
OTIR informatikai rendszer

Tourinform közvetlen kontaktOrszágos

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság Közös tanácskozás. Sajtótájékoztató

Balaton Fejlesztési Tanács
Közös tanácskozás, a balatoni turizmus 
fejlesztése

Regionális

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Pályázatok, helyi kiadványok támogatása

Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Iroda Tourinform Iroda önkormányzati fenntartása

Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai 
Hivatala

Nemzetközi utazás kiállításon való részvétel 
szervezése

Megyei

Tapolcai Egészségturisztikai Marketing 
Közhasznú Kft.

Egészségturizmus fejlesztése, kiteljesedése 
érdekében megalakított társaság, melyben 
társak a Hungest Hotels Szállodaipari zRt. 
és Medisyst Egészségügyi Befektetési Kft.

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása

Kiadványok támogatása

Közös programok

Kistérségi közös programok

Sümeg
Közös rendezvények 

Közös köztisztasági akciók

Kistérségi

Tourinform iroda Marketingtevékenység

Tapolcai Városszépítő Egyesület Turisztikai helyismereti kiadványok

Tapolca-medence Környezetvédelmi 
Közhasznú Egyesület

Közös programok

Sportegyesületek
Sportrendezvények támogatása, és 
szervezése

Média Közalapítvány
Tudósítások, Tapolcai Újság, és Tapolca 
Városi Televízió

Települési

Tapolca Város Épített és Természeti 
Környezetéért Közalapítvány

Pályázatok támogatása

Tapolca jelenleg is széles körű marketingkapcsolatokkal, -tapasztalatokkal rendelkezik, 
nemzetközi szinttől egészen települési szintig bezárólag, aktív koordinátora, szereplője a 
város értékeit népszerűsítő marketingtevékenységeknek. A város turizmusfejlesztést 
ösztönző fejlesztéseiben marketingstratégia kidolgozását is kezdeményezheti, amely 
támaszkodik a célcsoportok igényeire és az együttműködésben részt vevő szervezetekre 
egyaránt. A stratégia megvalósításához meglévő intézményi rendszerét, kapcsolati tőkéjét 
és marketingtapasztalatait használhatja fel, kiemelt szerepet kaphat Veszprém Megye 
Önkormányzata, a Balaton Fejlesztési Tanács, a Közép-dunántúli Regionális Marketing 
Igazgatóság, Veszprém Megye Önkormányzatának Turisztikai Hivatala. A marketingstratégia 
kialakítása során a célcsoportoknak szóló, általánosabb "üzenetet" kell megfogalmazni és 



Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008

127

népszerűsíteni a városnak a már működő országos és térségi szintű fórumain, csatornáin 
keresztül. 

2.3. Magántőke mozgósítása önkormányzati kedvezményekkel

A stratégia megvalósulása nagymértékben függ a helyi gazdasági szervezetek, 
vállalkozások együttműködési, beruházási kedvétől. Az együttműködésre való hajlandóság, 
a befektetők vonzása fokozható helyi kedvezmények felkínálásával:

 kedvezményes árú telekbiztosítás – olyan esetben, ahol a beruházási terület 
önkormányzati tulajdonban van, vagy

 tervalkuval, amely a helyi kis- és középvállalkozásoknak is előnyös megállapodásokat 
jelent

 az önkormányzat részéről kiadott szándéknyilatkozattal, amely a fejlesztési területeken 
működő vállalkozásoknak tartós bérletre tesz ajánlatot.

A kedvezmények körének és mértékének kialakításánál az előnyökből származó 
nyereségnek egyensúlyban kell állnia a vállalt kedvezményekkel, hogy a város költségvetése 
hosszú távon is biztosítsa a fejlesztési elképzelések fenntarthatóságát.

Tapolcán az önkormányzat és a magánszféra együttműködésére számos példa volt 
korábban is, így a Pelion Hotel beruházása, valamint a Fő téren működő önkormányzati 
tulajdonú üzletek felújítása a bérlőkkel együttműködve. Az együttműködést megkönnyíti a 
vállalkozók egyesületének jó viszonya és folyamatos kommunikációja az önkormányzattal.

Tapolca város önkormányzata fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását a következő 
partnerekkel együtt képzeli el:

A fejlesztési elképzelések lehetséges partnerei és a fejlesztés elérésének lehetséges eszközei

Fejlesztés megnevezése Célcsoport A cél elérésének eszköze

Deák F. u. 7. belső udvar 
rekonstrukciója

Helyi lakosság 

Civil szervezetek 

Helyi kis- és középvállalkozók 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

Fő tér 6. belső udvar rekonstrukciója
Helyi lakosság 

Civil szervezetek 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

Könyvtár épületének felújítása

Helyi lakosság 

Helyi kis- és középvállalkozók 

Környező települések 

Intézmények 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

Tervalku 

Kisfaludy utca lakó és kereskedelmi 
egység fejlesztése

Helyi lakosság 

Helyi kis- és középvállalkozók 

Intézmények 

Tervalku 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

Volt orvosi rendelő magánhasznosítása
Nagyobb vállalkozások, beruházók, 
ingatlanfejlesztők 

Helyi kis- és középvállalkozók 
Tervalku 

Posta épületének felújítása
Helyi lakosság 

Civil szervezetek 
Tervalku 

P+R parkoló kialakítása

Helyi lakosság 

Nagyobb vállalkozások, beruházók, 
ingatlanfejlesztők illetékes közlekedési 
hatóság

Tervalku 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 
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Fejlesztés megnevezése Célcsoport A cél elérésének eszköze

Wellness központ kialakítása
Helyi lakosság 

Környező települések 

Tervalku 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

Kedvezményes árú telek biztosítása 

Volt füves repülőtér ismételt 
üzemeltetése

Helyi kis- és középvállalkozók 

Nagyobb vállalkozások, beruházók, 
ingatlanfejlesztők

Tervalku

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

Autóbusz állomás áthelyezése a 
városközpontban biztosított megállók 
megtartása mellett

Helyi lakosság 

Civil szervezetek 

Illetékes közlekedési hatóság

Tervalku 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

Kedvezményes árú telek biztosítása 

Hajléktalan szálló felújítása

Helyi kis- és középvállalkozók 

Nagyobb vállalkozások, beruházók, 
ingatlanfejlesztők 

Civil szervezetek 

Tervalku 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

Kedvezményes árú telek biztosítása 

Önkormányzati szándéknyilatkozat (pl. 
tartós bérletre) 

Marketing stratégia megalkotása

Helyi lakosság 

Civil szervezetek 

Intézmények 

-

Helytörténeti kiadvány megjelentetése Civil szervezetek -

Északi elkerülő út megépítése

Helyi lakosság 

Nagyobb vállalkozások, beruházók, 
ingatlanfejlesztők 

illetékes közlekedési hatóság

Tervalku 

A fejlesztés megvalósulásának 
biztosítása a hatályos Szabályozási 
Tervvel 

önkormányzati területekre 
Kedvezményes árú telek biztosítása 

Az antiszegregációs terv céljainak 
elérése

Helyi lakosság 

Civil szervezetek 

Intézmények 

-

Forrás: Tapolca Polgármesteri Hivatala, 2008.

3. PARTNERSÉG

A partnerség fogalma magában foglalja az Önkormányzat és a közigazgatási egységek, a 
szociális, gazdasági, civil, stb. partnerek közötti együttműködést is. A Integrált 
Városfejlesztési Stratégia egyik legfontosabb követelménye, továbbá maga a stratégia 
megvalósulásának biztos alapja a különböző szakpolitikai és lakossági fórumok bevonása a 
fejlesztési elképzelések kialakításába, a fejlesztési célok megvitatásába és megvalósításába.
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Egyeztetés történt a következő csoportokkal:

 szakhatósággal (építési, önkormányzati irodák), 

 intézményeinek vezetőivel (pl. iskolaigazgatók, művelődési központ), 

 civil szervezetek vezetőivel, 

 gazdaság meghatározó vezetőivel (legfontosabb cégek, vállalkozók), 

 lakossággal

 környező települések önkormányzatai.

Az egyeztetés formái voltak:

 igény- és szükségletfelmérés (interjúsorozat készítése, kérdőíves felmérések),

 projekt-előkészítő és -tervező munkacsoportok (továbbiakban SAM6)

 szakmai műhely (konzultáció)

 lakossági fórumok, tájékoztatás és nyilvánosság.

 elektronikus tájékoztatás és véleményeztetés

A partnerekkel történt egyeztetés formái és célja

Egyeztetés formája Partneri csoport megnevezése Egyeztetés célja

Interjúsorozat
Szakhatóságok

Intézmények vezetői
Civil szervezetek vezetője

A városfejlődés jelenlegi 
problémáinak feltárása és 

lehetséges főbb irányvonalainak 
meghatározása, a városfejlődési 

helyzetkép kibontakoztatása

Stratégiaalkotó Munkacsoport 
(SAM)

Szakhatóságok
Intézmények vezetői

Civil szervezetek vezetője
Gazdasági szereplők

Az IVS, mint városfejlesztési 
dokumentum folyamatos 

pontosítása a konzultációk során.

Szakmai műhely Szakhatóságok

A városfejlesztés szakmai 
kérdésekről szóló kérdéseinek 

megvitatása (építészeti koncepció, 
zöldfelület-fejlesztés, 

közlekedésfejlesztés stb..).

Kérdőíves vélemény felmérés

A lakosság véleményének 
megismerése a város jövőképéről, 

az elképzelhető fejlesztési 
irányokról.

Helyi médiában való tájékoztatás

Az IVS aktuális munkaverziójának 
megismertetése és 

véleményeztetése elektronikus 
formában.

Lakossági fórum

Lakosság

Az elkészült IVS véleményeztetése 
az elfogadás előtt.

                                               
6 Stratégia Alkotó Munkacsoport rövidítése, képviselőtestületi tagokból, vállalkozók és civil 
szervezetek vezetőiből, Polgármesteri Hivatal tanácsadóiból és munkatársaiból áll,
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Elektronikus véleményeztetés
Környező települések 

önkormányzatai

Településközi koordináció, 
az IVS munkaverziójának 

megismertetése és 
véleményeztetése elektronikus 

formában

Interjúsorozat készítése

A stratégia kialakítása Tapolca Város Polgármesteri Hivatalának irodájában interjúsorozat 
készítésével indult, melynek célja a városfejlesztési irányainak, az interjúalanyok igényeinek 
megismerése. Az interjúk során olyan információk kerültek napvilágra, amelyek a 
stratégiaalkotás és megvalósítás fontos elemeivé váltak: a vállalkozói egyesület vezetője 
kinyilvánította a helyi vállalkozók együttműködési szándékát a városrehabilitációs 
elképzelések során magántőkéjük mozgósításával, amennyiben az önkormányzat él a 
magántőke mozgósítására rendelkezésre álló eszközeivel (tervalku, tartós bérlet). A 
stratégia népszerűsítésében, pedig a civil szervezetek közül a Városszépítő Egyesület 
jelezte szándékát. Az interjúkról emlékeztetők is készültek, amelyek a stratégiaalkotás elején 
szolgáltattak kiindulási alapot. Az interjúalanyok a Stratégiaalkotó Munkacsoport (SAM) 
tagjai közül kerültek ki.

Stratégiaalkotó Munkacsoport (SAM)

A munkatalálkozók célja volt, hogy a SAM tagjai a készülő integrált városfejlesztési stratégiát 
megvitassák, azzal kapcsolatban iránymutatásokat szabjanak és információkkal szolgáljanak 
a készítők számára. Az időközönkénti ülések biztosították a stratégia előrehaladását. Az 
eseményekről jelenléti jegyzőkönyv is készült, amelyet az IVS 6. melléklet mutat be.

A SAM tagjai: szakhatóságok vezetői, képviselőtestületi tagok, vállalkozók egyesületének 
vezetője, civil szervezetek vezetője, polgármesteri hivatal irodáinak vezetői, oktatási és 
közművelődési intézmények vezetői.

 Szakhatóságok: A szakhatóságok részéről jelen volt Tapolca város főépítésze, 
valamint az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője is. Tapolca város 
főépítészének véleménye kiemelkedő jelentőséggel bírt az IVS, mint városfejlesztési 
dokumentum irányvonalainak és részleteinek kialakításában egyaránt.  Az 
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője, pedig hatósági szemmel tette meg 
észrevételeit a főbb elképzelések kialakítása során.

 Képviselőtestületi tagok: A képviselőtestületi tagok hivatalosan Tapolca város 
polgárait képviselik, ezért iránymutatásuk, észrevételeik a stratégia késztésének 
folyamatában döntő szereppel bírt. A képviselőtestület mindegyik tagja képviseltette 
magát az egyeztetéseken és elmondta véleményét. Az elhangzott vélemények 
mindegyike beépítésre került jelen stratégiába.

 Vállalkozók egyesületének vezetője: A vállalkozók Tapolcán helyi érdekképviseleti 
egyesületbe tömörültek érdekeik jobb érvényesítése érdekében. A vállalkozók 
egyesülete és az önkormányzat között igen jó az együttműködés, vezetőjük állandó 
tagja a képviselőtestületi üléseknek, mely által elképzeléseiket is hatékonyabban 
képesek megvalósítani. Szerepük fontos a városrehabilitáció során, hiszen 
együttműködésükkel (tőkéjük mozgósításával, fogadókészségükkel) hozzájárulnak a 
fejlesztési elképzelések megvalósulásához. A vállalkozók egyesületével 
együttműködési megállapodás köttetett a beruházási jellegű városfejlesztési akciók 
sikeresebb megvalósítása érdekében. (lásd IVS 7. melléklet)

 Civil szervezetek vezetője: A SAM-ban részt vesznek a civil szervezetek képviselői is, 
akik a kultúra és a közösségi élet legfontosabb formálói közé tartoznak és a városi 
élet szerves részét képezik. A partnerség a civil szervezetek és a város között igen 
jó, a civil szervezetek száma is jelentős. A szervezetek az igények 
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megfogalmazásában, a fejlesztések ismertetésében, tudatosításában, 
társadalmasításában, és a végrehajtás során azok kontrollálásában tudtak részt 
vállalni. A civil szervezet vezetőivel együttműködési megállapodás köttetett a 
közösségépítő jellegű városfejlesztési akciók sikeresebb megvalósítása érdekében. 
(lásd IVS 7. melléklet)

 Intézmények vezetői: Az IVS készítése során szükség volt megismerni minden 
jelentősebb közművelődési és oktatási funkciót betöltő helyi intézmény vezetőjének 
véleményét és fejlesztési elképzelését. Megkérdezésre kerültek: Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum igazgatója, Tamási Áron Művelődési Központ vezetője, Városi 
Rendezvénycsarnok vezetője, Szász Márton Általános Iskola igazgatója. A 
találkozókról interjúemlékeztetők adnak képet. Az intézményvezetők fejlesztési 
elképzelései beépítésre kerültek jelen stratégiába. 

A SAM-okról emlékeztető és jelenléti ív is készült, amelyek az IVS 6. mellékletben 
megtalálhatók.

Szakmai műhely (konzultáció)

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia, mint területi alapú, területi szemléletű tervezési 
dokumentum szakértői szemléletmódot tükröző elképzelésekkel határozza meg a 
városfejlesztés hosszú távú elképzeléseit, mely elkészítéséhez a különböző szakmapolitikai 
területek, mind önkormányzati illetve a Polgármesteri Hivatal különböző osztályai, mind a 
különböző szakmákat képviselő tervezői körök szakértői közreműködése szükséges. Az IVS 
készítése során projekt-előkészítő és -tervező munkacsoportok alakultak, amelyek 
időszakonkénti véleményezéssel javították a kialakult dokumentumot. A munkafolyamat 
következtében valamennyi ágazatot magában foglaló, sok szempontot integráló 
dokumentum készült. Az önkormányzat munkatársaival, az egyes ügyosztályok képviselőivel 
folyamatos munkakapcsolat volt az IVS készítése során, amely nem csak egyeztetésre, 
hanem operatív munkára –adatszolgáltatás, elvárások- is kiterjedt. A szakmai műhelyekről 
jelenléti jegyzőkönyv is készült, amelyeket az IVS 6. melléklet mutat be.

Lakossági fórumok, tájékoztatás és nyilvánosság

A stratégia megvalósulásának elsődleges célcsoportja a helyi lakosság, ezért a velük való 
egyeztetés a stratégia kialakításakor központi szerepet töltött be. A lakosság olyan helyi erőt 
képvisel, amely a stratégia megvalósításának és a városfejlődésnek bázisát képezi, 
amennyiben észrevételeik képesek beépülni a város jövőképébe. 

A stratégia készítése során a következő helyi médiában jelentek meg műsorok,tájékoztatók 
az IVS helyzetéről, mint a város meghatározó hosszú távú fejlesztési dokumentumáról:

 Tapolca Város Honlapja – Hírek, tájékoztatás www.tapolca.hu

 Tapolcai Újság - Önkormányzati hírek rovat (havilap)

 Tapolcai Újság - Önkormányzati hírek rovat, elektronikusan, 
http://www.tapolca.net/tujsag/

 Tapolca Rádió

 Tapolca Városi TV

A fejlesztési elképzelések véleményezésében is aktív szerepet kapott a lakosság: a stratégia 
kialakításával kapcsolatosan az önkormányzat honlapján elérhető (www.tapolca.hu) 
lakossági kérdőíven tehették meg javaslataikat és fogalmazhatták meg elképzeléseiket. A 
kérdőív nyitott kérdéseket fogalmazott meg, mely által interaktív módon tehették közzé 
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véleményüket, kiegészítő javaslataikat. 

A kérdőívek feldolgozása, kiértékelése és a stratégiába illeszthetőségének vizsgálata 
megtörtént, melynek eredményét az IVS 4. mellékletben szereplő összefoglaló táblázat 
mutatja be. 

A készülő integrált városfejlesztési stratégia lakossági egyeztetésére is sor került 2008. 
márciusában, ahol a város vezetése lakossági fórum keretében ismertette a készülő 
dokumentum tartalmát. (A fórum résztvevőinek aláírását tartalmazó jelenléti ívet lásd IVS 6.
melléklet) A lakosság egybehangzó véleménnyel fogadták el az IVS kiforrott - testületi 
elfogadás előtt álló - verzióját. Az IVS tartalmát érintő lényegi változtatásokra nem kellett sort 
keríteni, mert a lakossági fórum résztvevői egyöntetű, elfogadó véleményt nyilvánítottak az 
elkészült munkáról. 

Az elkészült és elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia nyilvánosan megtekinthető 
Tapolca Város honlapján (www.tapolca.hu) és a Polgármesteri Hivatalban.

Egyeztetés környező településekkel, önkormányzatokkal 

A partnerség elvének hangsúlyozott érvényesítése érdekében az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia településközi szinten is egyeztetésre került. A partnerek magas száma miatt (33 db 
települési önkormányzat), a Tapolcai kistérség tagjai – az egyeztetés a elektronikus úton, 
közvetlen megkereséses formájában történt. Az önkormányzatok vezetőihez személyre 
szóló elektronikus levélben küldte meg Tapolca Város Polgármesteri Hivatala az IVS 
munkaváltozatát. A megkeresett önkormányzatok vezetői pozitív véleménnyel voltak az 
eléjük tárt stratégiáról, 5 település írásban is visszajelzett, amelyet az IVS 7. melléklet 
tartalmaz.

3.1. A teljes stratégia partnerségi egyeztetése

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala a stratégia kialakítása és egyeztetése során több mint  
230 partnerrel lépett kapcsolatba, ezek között 55 önkormányzati, 173 fő civil, 5 szakmai 
szervezet, 3 gazdasági szereplő volt. A partnerek az IVS minden fejezetéhez egyforma 
alapossággal szóltak hozzá, felismerve azt a tényt, hogy a készülő terv városuk fejlődési 
irányainak meghatározó dokumentuma. A hozzászólások jelentős része az IVS
helyzetelemzés, a stratégiaalkotás és az akcióterületek kijelölése fejezetéhez érkezett. A 
legtöbb konkrét javaslat a fejleszteni kívánt akcióterületek kijelöléséhez, valamint az 
antiszegregációs program elkészítéséhez érkezett.
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A partnerség formái az IVS készítésében

Események az IVS készítése során

Jelmagyarázat: 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia teljes dokumentuma elektronikus formában elérhető 
Tapolca város honlapján a www.tapolca.hu internet címen. Az oldalt látogatók véleményüket 
megfogalmazhatják és e-mailben illetve személyesen is eljuttathatják a Polgármesteri 
Hivatalhoz.

3.2. A stratégia megvalósításában résztvevő társadalmi csoportok beazonosítása, 
részvételi lehetőségeinek bemutatása 

Az IVS elkészítése és a városrehabilitáció megvalósítása kapcsán kirajzolódó partnerségek, 
együttműködések vizsgálatához az érdekcsoport-elemzés módszertanát is alkalmazzuk. Az 
alábbi táblázat azokat a fő partnerségi csoportokat jellemzi, amelyek valamilyen formában 
érintettek a városrehabilitációs tevékenységek előkészítésében és végrehajtásában. Ezekkel 
az érdekcsoportokkal folyamatos és intézményesült kapcsolattartás a tervezés első 
szakaszától kezdve.
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XII.5. táblázat: A városfejlesztésben résztvevő partnerek érdekcsoport-elemzése

Elemzési szempontok

Érdekcsoport Fontosság Szaktudás, erőforrások, 
hatalom

Érdekek és elvárások Akadályozó tényezők és problémák
Előkészítésben, 

végrehajtásban betöltött 
szerep

Akcióterv

Helyi lakosság magas
szakismereteik nincsenek

érdekérvényesítő képességük 
közepes

a lakókörnyezet és az 
életminőség fejlesztése

jobb és bővülő szolgáltatási 
kínálat

munkahelyek növekvő száma

az anyagi hozzájárulás lehetősége korlátozott

álláspontjuk könnyen befolyásolható, ezért 
ingadozó
viszonylagos érdektelenség
bizonyos fejlesztések esetében 
ellenérdekeltség (pl. akcióterületeken kívüli 
városrészeken az ingatlanárak relatív 
csökkenése)

szükségleteik és elvárásaik 
pontos megfogalmazása 
segíti a városrehabilitáció
előkészítését

kérdőíves felmérés

helyi sajtókampány 
lakossági fórum az 
akcióterületi 
fejlesztésekről

Helyi kis- és 
középvállalkozók

magas
a tőkeszegény kkv-k erőforrásai 
és érdekérvényesítő képessége 
közepes

az üzleti tervezést lehetővé tevő 
stabil gazdasági környezet
bérelhető irodák és 
üzlethelyiségek
kereskedelmi forgalom 
növekedése

forráshiány

bizonyos fejlesztések esetében 
ellenérdekeltség (pl. kereskedelmi övezetek 
térbeli eltolódása)

lehetséges partnerek

keresletelemzés

vállalkozói fórum
támogatás, 
segítségnyújtás, 
pályázati tanácsadás

Nagyobb 
vállalkozások, 
beruházók, 
ingatlanfejlesztők

magas
jelentős mobilizálható tőkével és 
lobbierővel rendelkeznek

az üzleti tervezést lehetővé tevő 
stabil gazdasági és 
szabályozási környezet
hasznosítható, beépíthető, 
közművesített ingatlanok, ipari 
területek

telekspekuláció

telephelyek közötti verseny

jelentős saját forrást igénylő, 
jövedelemtermelő 
városrehabilitációs 
tevékenységek 
megvalósítása

potenciális 
akcióterületi 
befektetők feltárása
vállalkozói fórum
tervalkuk

Civil szervezetek magas

tapasztalata projektek 
megvalósításában
viszonylagos szervezettség 
városi szinten

állandó szakmai együttműködés 
a várossal
nyitottság a város részéről

forráshiány

ESZA típusú projektelemek 
előkészítése, megvalósítása
lakossági elfogadottság 
növelése

Civil Fórum

Szakhatóságok magas
stabil szaktudás

engedélyezési szerepkör

jogszabályoknak és szakpolitikai 
irányvonalaknak megfelelő 
fejlesztések végrehajtása

szakpolitikai irányvonalak változásai

a vonatkozó szabályok rugalmatlan 
értelmezése az egyes (magán)fejlesztések 
kapcsán

koordináló, jóváhagyó 
szerep, szakmai kontroll

folyamatos 
egyeztetés, szakmai 
véleménykikérés

Környező települések közepes

magas együttműködési 
hajlandóság
kereslet a város szolgáltatásai 
iránt

a települések igényeit kiszolgáló 
intézményrendszer
elérhetőség

munkahelyek növekvő száma

esetleges ellenérdekeltség bizonyos intézményi 
fejlesztések esetében

fejlesztési elképzelések 
összehangolása

rendszeres egyeztetés 
a tervezés első 
szakaszában
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4. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI 

KERETEI

4.1. A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere

Tapolca Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti ábrája a városfejlesztési tevékenységekkel 
összefüggésben

Tapolca Város Önkormányzata szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános 
irányvonalainak meghatározása, a fejlesztési elképzelések elfogadása, véleményezése a 
képviselőtestület feladata. A képviselőtestület bizottságokat hoz létre tagjaiból munkájának
segítése érdekében. 

A képviselőtestület állandó bizottságai a következők:

 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
(A bizottság létszáma 9 fő, melyből képviselő 5 fő)

 Ügyrendi Bizottság
(A bizottság létszáma 5 fő, valamennyi tag képviselő)

 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
(A bizottság létszáma 13 fő, melyből képviselő 7 fő)

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatja és véleményezi:

 a gazdasági programot
 a költségvetés megállapítását,
 a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos Képviselő-testületi 

előterjesztéseket

           Döntés / véleményezés     Irányítás / vezetés                    Stratégiaalkotás                   Operatív munka

Tapolca Város 
Jegyzője

Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

Pénzügyi Iroda

Önkormányzati 
Főtanácsadó

Főépítész Szakmai Tanácsadó

Tapolca Város 
Polgármestere

Tapolca Város Képviselőtestülete 
és Bizottságai

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
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A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság állást foglal:

 településrendezési terveket, azok jóváhagyását, módosítását,
 a tájvédelmi, városképi, műemlék jellegű épületek hasznosítására vonatkozó 

javaslatokat,
 a feladatkörét érintő fejlesztési koncepciókat, programokat illetően

A képviselőtestület koordinációs-felügyeleti munkáját segítik a soraikból választott 
tanácsnokok a következő feladatkörökben:

 regionális és térségi fejlesztés és koordináció
 idegenforgalom
 általános gazdasági és településfejlesztési terület

A képviselőtestület önkormányzati főtanácsadót nevezett ki Településfejlesztési és 
vagyongazdálkodási feladatra.

A Képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri Hivatal elnevezéssel, 
amelynek feladata az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Hivatalt a 
Polgármester irányítja és a Jegyző vezeti. 

Tapolca Város Polgármesteri Hivatalának felépítése és jelenlegi feladatai a városfejlesztési 
tevékenységekben:

Az egységes hivatalon belül a következő szervezeti egységek működnek:

 Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
o Városüzemeltetési Csoport
o Építéshatósági Csoport

 Pénzügyi Iroda
o Adócsoport

 Általános Igazgatási Iroda
o Hatósági Csoport

 Okmányiroda
 Főépítész
 Belső ellenőr
 Szakmai tanácsadó

A Polgármesteri Hivatal városfejlesztésben résztvevő szervezeti egységek főbb feladatai:

Az városfejlesztéshez kapcsolódó operatív munka a Polgármesteri Hivatal Irodáiban

Az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda feladatai a városfejlesztéssel összefüggésben:

 az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek intézése, az önkormányzati 
vagyongazdálkodás során felvetődő közgazdasági elemzések elkészítése;

 az önkormányzati vagyon hasznosítási lehetőségeinek megkeresése, kidolgozása és 
a projektek megvalósulásának elősegítése;

 az önkormányzati részvételű gazdasági társaságok gazdálkodásának és 
tevékenységének nyomon kísérése;

 az önkormányzati ingatlankataszter kezelése, változások átvezetése, nyilvántartása, 
tárgyi eszköz analitikai nyilvántartás vezetése, aktiválások elvégzése, 
adatszolgáltatás a Pénzügyi Iroda felé;
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 az önkormányzati ingatlanügylethez szükséges iratok előkészítése;
 önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadása; ingatlanvagyon hasznosítás;
 önkormányzati ingatlanok megosztással, telekalakításával, hasznosításával, 

pályáztatással kapcsolatos feladatok előkészítése, ellátása;
 kapcsolattartás a Körzeti Földhivatallal; 
 az önkormányzati ingatlankezelés munkáinak ellenőrzése és koordinálása, 

rendszeres adatszolgáltatás az ingatlan vagyonkataszter és a Pénzügyi Iroda felé;
 az önkormányzat működésével összefüggésben közreműködik a településrendezési 

tervek, a helyi építési szabályzatok előkészítésében, véleményezésében,
 közreműködik a Polgármesteri Hivatalt érintő közbeszerzési eljárásokban, folyamatos 

információ cserével biztosítja az egyes eljárások szükségességének jelzését, 
valamint lebonyolításának feltételeit.

A Pénzügyi Iroda feladatai a városfejlesztéssel összefüggésben:

 Kapcsolattartás és együttműködés a Gazdálkodási Irodával
 A költségvetések felülvizsgálata és egyeztetése
 Szervezetében a Városi Kincstár feladatait is ellátja
 Pályázati pénzeszközök beérkezéséről információ a pályázat készítőjének

A Főépítész feladatai a városfejlesztéssel összefüggésben:

 A területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel 
együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő terület- és településrendezési 
tervek összhangjának kialakítását. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását, valamint 
kezdeményezi a feladatkörével összefüggő tervek központi, területi vagy 
önkormányzati tervtanácson történő megtárgyalását. 

 Tanácskozási joggal részt vesz a terület-, illetve a településrendezési tervek, valamint 
az egyedi építési – ideértve a műemléki – ügyekkel foglalkozó tervtanácsokon, 
szakmai véleményével segíti a település egységes táji és építészeti arculatának 
alakítását. 

 Részt vesz az önkormányzat illetékességi területét érintő településrendezési tervek 
és helyi építési szabályzat döntés-előkészítésében, a terv készítése során 
együttműködik a tervezővel és képviseli az önkormányzat érdekeit, szervezi és 
irányítja a tervek véleményezési eljárásait, biztosítja azok nyilvánosságát, 
gondoskodik a jóváhagyás során eszközölt változások átvezetéséről. 

 Közreműködik a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi 
szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
költség megállapításra vonatkozó helyi szabályok kialakításában és részt vesz –
szükség szerint együttműködve – az illetékességi területére vonatkozó terület és 
települési információs rendszerek kialakításában és működésében.

Önkormányzati főtanácsadó és szakmai tanácsadó feladatai a városfejlesztéssel 
összefüggésben:

 A városfejlesztés politikai feladatainak ellátása, koordinációja
 Stratégiaalkotásban való részvétel
 Városfejlesztéssel összefüggő tanácsadás
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4.2. A városfejlesztés tervezett szervezeti felépítése, feladatai

Tapolcán a városfejlesztési program végrehajtásához önálló városfejlesztési szervezet kerül 
létrehozásra, amely a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban – Kézikönyv a városok számára” 
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tervezési útmutatójának megfelelően egy 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú, nem profitorientált fejlesztési profilú korlátolt felelősségű társaság. 
A fejlesztést már meglévő ingatlangazdálkodással foglalkozó társaság fogja végezni, amely 
szoros kapcsolattartás biztosít a Polgármesteri Hivatal fentebb bemutatott városfejlesztéssel 
foglalkozó szerveivel. A Tapolcai Városfejlesztési Kft. fő tevékenysége komplex 
városrehabilitációs program megvalósítása lesz a kijelölt akcióterületeken a város hosszú 
távú gazdasági és társadalmi érdekeire koncentrálva.

4.2.1. Tapolcai Városfejlesztési Kft.

A Tapolca Városfejlesztési Kft. (továbbiakban városfejlesztési társaság) 100%-os 
önkormányzati tulajdonban működő társaság, amely komplex városfejlesztési, 
gazdaságfejlesztési feladatok, akciók indítását és irányítását végzi majd. Az önkormányzat 
azzal a céllal létesítette a városfejlesztő társaságot, hogy az akcióterületi fejlesztéseket és a 
város későbbi pályazatait koordinálja. 

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. tevékenységei

A társaság komplex városfejlesztési tevékenységet végez, amely a következőt jelenti:

 Lehatárolásra kerül a város egy meghatározott akcióterülete, ahol kitűznek egy 
fejlesztési célt pl. turizmus, iparfejlesztés, rekreációs létesítmények fejlesztése, 
lakóterület-, zöldterületfejlesztés.

 A fejlesztési cél megvalósítása alapján a településrendezési tervvel összhangban 
kijelölik a projekteket.

 A projekteket a közvetlen jövedelemtermelés szempontjából egyesével értékelik.
 A megtérülés alapján meghatározzák azokat a projekteket, amelyeket az 

önkormányzati tulajdonú fejlesztési társaság valósít meg (saját erőből, hitelből, 
támogatásból), illetve azokat, melyeket értékesítenek vállalkozásoknak, 
magánszemélyeknek. 

 Javasolt, hogy a magántulajdonban megvalósuló fejlesztésekre szánt területeket, a 
közcélú projekteket biztos megvalósulása után értékesítsék.

A városfejlesztő társaság együttműködik, konzultál az önkormányzati bizottsággal. Az 
önkormányzati bizottságok csak a rehabilitáció stratégiai irányait határozzák meg (és 
ellenőrzik azok megvalósulását), az operatív irányítás a városfejlesztő társaság 
kompetenciájába tartozik. Ezt a társaság alapító okiratában is fel kell tüntetni. Regionális 
Operatív Programok városrehabilitációs célú fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában a 
kedvezményezett az Önkormányzat marad, a városfejlesztő társaság a projekt 
menedzsment szervezete lesz, a számlatulajdonos továbbra is az Önkormányzat lesz. Az 
Önkormányzat az akcióterv elfogadása után megállapodást köt a városfejlesztési 
társasággal a fejlesztési feladatok elvégzésére. A városfejlesztő társaság a projekt 
megvalósítása érdekében alvállalkozók bevonását is kezdeményezheti egyedi vállalkozói 
szerződéssel. Az önkormányzat az akcióterv elfogadása után megállapodást köthet a 
fejlesztési társágával a feladatok elvégzésére. E tárgyban megbízhatja a társaságokat 
bizonyos ingatlanok értékesítésével, de legalább az értékesítés lebonyolításával.

Az EU-támogatásokhoz, konkrétan a regionális operatív programhoz kapcsolódó integrált 
fejlesztési elképzelések lehetnek:
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 Szociális célú település-rehabilitáció;
 Iparterület, gazdaságfejlesztési létesítmények fejlesztése;
 Turisztikai létesítmények fejlesztése;
 Városközpont fejlesztése.

A szociális célú településrehabilitáció részeként elképzelhetők olyan támogatások, ahol egy 
pályázati rendszert kell működtetni és az adott területen működő intézmények, civil 
szervezetek kapnának tevékenységükhöz támogatást. Ilyen jellegű támogatás lehet pl. a 
lakóközösségek számára a házgyári elemekből épület társasházak felújítására nyújtott forrás 
kezelése. Ezen kívül lehetnek még olyan integrált projektek, melyekhez nem igényel 
támogatást az önkormányzat, hanem hitelből, vagy saját erőből valósítja meg.

Az integrált projekteken kívül a városfejlesztési társaság az Önkormányzat megbízásából 
menedzselheti az intézményeinek jelentősebb fejlesztési beruházásait (pl. iskola felújítás, 
kórházi létesítmény fejlesztése). Az önkormányzat mellett a szervezet vállalhatja a városban 
működő, de nem városi fenntartású intézmény (pl. felsőoktatási intézmény, középiskola) 
beruházásainak előkészítését, megvalósítását.  

A városfejlesztési társaság szerepvállalásának előnye lehet, hogy:

 stabil információval rendelkezik a magán célú fejlesztésekről;
 garantálhatná a közcélú fejlesztések megvalósulását;
 előfinanszírozással segítené a közcélú fejlesztéseket, finanszírozhatná a magán célú 

beruházásokat.

A városfejlesztési társaság további szolgáltatásokkal segítheti az Önkormányzat, illetve a 
városi civil szervezetek fejlesztési projektjeinek megvalósítását:

 Forráskeresés (állami támogatás) a fejlesztési projektek megvalósítására;
 Tanácsadás, minőségbiztosítás az önkormányzat és intézményei által benyújtani 

kívánt pályázat elkészítéséhez;

A projektek előkészítése, megvalósítása kapcsán az alábbi munkaszakaszok merülnek fel a 
Tapolcai Városfejlesztési Kft. társaságánál: 

 Projekt javaslat rögzítése, projektek kezdeményezése;
 Projekt partnerség kialakítása (közvetlenül haszonélvező és partner szervezetek 

meghatározása);
 Megvalósíthatóság felmérése, társadalmi, gazdasági, környezeti hasznok áttekintése 

(megvalósíthatósági tanulmányok készítése)
 Jövőbeni működtetés vizsgálata (üzleti terv készítése);
 Finanszírozási döntéshozatal kérése az önkormányzattól (akcióterv alapú program
 megvalósítás esetén egy program megvalósításra, illetve több projektre együttesen 

kell kérni a felhatalmazást);
 Tervek, műszaki leírások elkészítése;
 Finanszírozáshoz szükséges dokumentumok elkészítése (pályázat, hitelkérelem);
 Finanszírozási szerződések megkötése;
 Vállalkozói szerződések megkötése a projekt megvalósításra;
 Teljesítések igazolása (építési munka esetén független mérnök tevékenységének 

biztosítása);
 Kifizetések lebonyolítása, ha a társaság és nem az önkormányzat nevében történik a 

projekt megvalósítása;
 Finanszírozáshoz szükséges elszámolások, jelentések elkészítése.
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4.2.2. Tapolcai Városfejlesztési Kft. szervezeti felépítése

A városfejlesztési projektek lebonyolításában a Polgármesteri Hivatal szervezete komoly 
szerepet vállal, így hatáskörében maradhat a belső szabályzattól függően a nagyobb méretű 
projektek közbeszerzésének lebonyolítása, amelyet a jelenleg is közbeszerzéssel foglalkozó 
részlege a Pénzügyi és Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda végezhet. 

Finanszírozást az Önkormányzattól, illetve pályázatok esetén a pályázat menedzselési 
díjakból biztosíthatja. A városfejlesztési társaság a feladatokat saját hatáskörben, illetve 
egyes részterületekre (pl. tervezés, kivitelezés) alvállalkozói megbízás útján láthatja el. 

A városfejlesztési társaság szervezeti felépítése, feladatai, együttműködései

4.2.3. Tapolcai városfejlesztési Kft. személyi feltételei

A városfejlesztési társaság létszáma a lebonyolítandó projekthez igazodva változhat, állandó 
létszáma 3 fő:

 1 fő pénzügyi asszisztens
 1 fő projektmenedzser
 1 fő ügyvezető igazgató

4.2.4. Tapolcai Városfejlesztési Kft. kompetenciái

A szervezet munkatársainak a fejlesztési társaság működéséhez szükséges 
tapasztalatokkal, illetve ismertekkel kell rendelkezniük. A kiválasztásra kerülő tagok szakmai 
felkészültségét, a kiválasztó szervezet - Tapolca Város Önkormányzata - kompetenciái is 
meghatározzák. Tapolca Város Önkormányzata a következő jelentősebb városrehabilitációs 
jellegű fejlesztéseket hajtotta végre az elmúlt években:

Tapolcai Városfejlesztési Kft.

Megbízott alvállalkozók 
Építészet- műszaki tervezés, 

Tanulmánykészítés
Rendezvények lebonyolítása

Kivitelezés 

Ügyvezető igazgató: 1 fő
(komplex településfejlesztési

feladatok, tanácsadás)

Projektmenedzser: 1 fő
(projektmenedzsment feladatok)

Pénzügyi asszisztens: 1 fő
(közgazdasági, pénzügyi 

feladatok)

Városfejlesztési Projekt
Tapolca Város Polgármesteri 

Hivatala
Pénzügyi Iroda (kapcsolattartás, 

felülvizsgálat): 1 fő
Főépítész (műszaki ellenőrzés): 1 fő

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda 
(közbeszerzés): 1 fő
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Tapolca város Önkormányzatának jelentősebb városrehabilitációs jellegű tevékenységei

Városrehabilitációs jellegű tevékenység megnevezése Feladat/ tevékenység

Hotel Pelion**** szálloda építése

Összevont Háziorvosi Rendelő építése

Városi Rendezvénycsarnok építése

Déli tehermentesítő út építése 

Kerékpárút építése

Malom-tó partján térburkolás, parrkfelújítás

Oktatási intézmények, templomok, egészségügyi, 
közigazgatási intézmények, sportlétesítmények rekonstrukciója

Az Alsó-tó környezetében, a Köztársaság téren, a Kisfaludy 
utcában jelentős parképítés.

 Pályázatfigyelés

 Pályázás

 Koordinálás

 Partnerség

 Költségvetés készítés, elemzés

 Egyeztetés (szakhatósági, lakossági)

 Műszaki tervezés

 Ingatlankezelés

 Rendezvényszervezés

A kiválasztásra kerülő tagok szakmai felkészültségének biztosítása, elvárt képességeik és 
végzettségeik pontos meghatározásával történhet.

 ügyvezető igazgató
o feladatai: komplex településfejlesztési feladatok, tanácsadás
o elvárt ismeretek: egyetemi szintű műszaki szakképzettség (építészeti, 

településmérnöki, stb.), jogi ismeretek, EU pályázati ismeretek
 projektmenedzser

o feladatai: projektmenedzsment
o elvárt ismeretek: főiskolai szintű műszaki szakképzettség (településmérnök, 

agrármérnök stb.), idegen nyelv ismerete, EU pályázati ismeretek
 pénzügyi asszisztens

o feladatai: előkészítés, pénzügyi feladatok ellátása, kapcsolattartás
o elvárt ismeretek: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség 

vagy középiskolai végzettség (pénzügyi-számviteli, közgazdasági, 
államigazgatási), minőségbiztosítási ismeretek

Tapolcai Városfejlesztési Kft. tárgyi feltételei:

A városfejlesztő társaságnak saját telephellyel, irodával és a feladatok elvégzéséhez 
szükséges eszközökkel kell rendelkeznie. A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök: 
irodabútorok, számítógépek, fax, nyomtató, fénymásoló és telefon.

5. AZ TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI

A 2004. évi CVII. törvény lehetővé tette a települési önkormányzatoknak kistérségi 
társulások létrehozását, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2004. évben 
létrehozta Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulását (továbbiakban Társulás) a 
tapolcai statisztikai kistérségben, melynek a tapolcai kistérség összes (33 db) települése 
tagja, székhelye Tapolca városa.  A Társulás létrejötte a kistérséghez tartozó települések 
lakossági szolgáltatásai színvonalának javítását, az önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszerének, feltételeinek biztosítását, feladatellátás összehangolását 
célozta. 

A Társulás tudja leginkább meghatározni a kistérség optimális fejlődési irányait, 
együttdöntést végez a kistérség településeit érintő kérdésekben, amely a településközi 
koordináció gyakorlati mechanizmusa, a közvetlen demokratikus együttdöntés színtere. 
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A Társulás munkája a települések közötti horizontális együttműködést, a területfejlesztési 
célok elérését célozza, amelynek érdekében: 

 szakmai és komplex program előkészítő,
 javaslattevő,
 programmenedzselő,
 intézményfenntartó,
 szervező,
 koordináló,
 döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó 

tevékenységet folytat.

Rendkívül fontos az összetett, az összegződő illetve a komplex hatások megtervezése és 
megszervezése, mivel önmagában szinte egyetlen program sem kellően hatásos. A 
Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa egyben a Kistérségi Területfejlesztési Tanács 
szerveként is működik. A Társulás területfejlesztési szerepe azonban nem csak kistérségi 
szinten valósul meg. 

A Társulás tagjai más területfejlesztésben érdekelt szervezetben is jelen vannak megyei és 
regionális szinten egyaránt: 

 A Társulás elnöke a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Kistérségi 
fórumának elnöke

 Társulás elnöke a Balaton Fejlesztési Tanács tagja
 Tapolca város polgármestere a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

tagja

6. A STRATÉGIA MEGVALÓSULÁSÁNAK MONITORINGJA

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó monitoring – a város 
településfejlesztési koncepciójához hasonlóan – a megvalósítás során kettős értelemben 
valósul meg:

 Egyfelől az elérendő célokhoz kötődő, magát a reálfolyamatot mérő jórészt 
kvantitatív, objektív eredmény- és hatásindikátorok, valamint a forrásallokációs 
rendszeren keresztül a fejlesztési támogatásokhoz kötődő fejlesztési érték, illetve a 
városrészekre, az adott konkrét fejlesztési cél alapján allokálásra kerülő 
népességarányos támogatás alapján.

 Másfelől szükséges a célrendszert elemei összességében is vizsgálni, valamint az 
egyes célokhoz rendelt beavatkozások kölcsönhatását, hatékonyság-, kapacitás- és 
hatásvizsgálatát is elvégezni. A komplex elemzések alapján mérhető az egyes célok 
területfejlesztési hatása. Kiemelten kell kezelni a fejlesztési támogatásokhoz kötődő 
kapacitásbővülések elemzését a társadalmi elvárások, a valós szükségletek és a 
költségvetési korlát oldaláról is, különösen a közjavak fejlesztése esetén. Ekkor a 
méretgazdaságossági indikátorok alkalmazása szükséges.

Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról és eredményeiről Tapolcai 
Városfejlesztési Kft. szükség szerint beszámol Tapolca Város Önkormányzatának. 

A beszámoló tartalmazza:

 a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtottságának rövid 
áttekintését,
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 a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információit (projekt 
költségvetése, források összetétele),

 városrészenként és tematikus célonkénti áttekintést a stratégia végrehajtásának 
kezdete óta megvalósult fejlesztésekről és azok eredményeiről,

 a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladást, az indikátorok kiinduló és 
célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltűntetésével.

A vizsgálatok és a beszámoló tudatában az IVS évente felülvizsgálatra és szükség esetén 
korrekcióra kerül.

A fejlesztésekről mindenki számára nyilvánosan hozzáférhető módon a www.tapolca.hu
honlapon keresztül a helyi lakosság is tájékozódhat. A stratégia végrehajtásának és 
eredményeinek nyomon követését az átfogó cél és a tematikus célok mellé rendelt 
indikátorrendszer biztosítja. A hatékony monitoring rendszer jellemzője a stratégiához 
kapcsolódó beavatkozások és tartalmi összefüggések figyelése egységes elvek és integrált 
szemlélet mentén. Emellett szükséges az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó 
adattartalmak (pl. vállalt kötelezettségek) egzakt definiálása, időszakos összegyűjtése, 
rendszerezése és elemzése. 

Az egyes célokhoz indikátorokat rendelve lehet nyomon követni megvalósulásukat.

XII.6. táblázat: Célok és indikátorok

Szint Cél Indikátor
Jelenlegi 

érték 
(2007)

Tervezett 
érték 

(2013)
Adatforrás

Átfogó cél

Magas életminőség elérése 
Tapolca gazdasági 

teljesítményének diverzifikált 
fejlesztése mellett

Iparűzési adóbevétel /  
(eFt)

432 000 550 000 Önkormányzat

T1. Munkahelyek teremtése
Teremtett munkahelyek 

száma
- 100 ÁFSZ

T2.
Városi szolgáltatási szint 

javítása
Kulturális programokat 
látogatók száma (fő)

60 000 75 000 Önkormányzat

T3.
Természetes és épített 
környezet megőrzése

Védett értékekbe történő 
beruházások összege 

évente (eFt)
1 500 3 500 Önkormányzat

T4.
Leszakadó rétegek 

felzárkóztatása
Szociális segélyben 

részesülők száma (fő)
57 35 Önkormányzat

T5.
Élhető lakókörnyezet és 

közösségek
Ingatlanárak szintje (Ft/m2) 145 000 210 000 APEH

V1. Belváros
Városközponti karakter és 

közösségi megújulás
Belvárosi vállalkozók által 
fizetett iparűzési adó (eFt)

122 000 165 000 Önkormányzat

V2. Déli 
városrész

Társadalmi és fizikai felzárkózás 
a város többi részéhez

Alacsony komfortfokozatú 
lakások száma

205 100 KSH

V3. Kertváros
Minőségi lakókörnyezet 

megőrzése
Ingatlanárak szintje (Ft/m2) 205 000 230 000 APEH

V4. Keleti 
városrész

Fenntartható lakókörnyezet 
elérése

Ingatlanárak szintje (Ft/m2) 140 000 180 000 APEH

V5. Nyugati 
városrész

A városrész integrációja a 
városszövetbe

Városrészbe költözők 
száma (fő)

10 25 Önkormányzat

V6. Volt 
honvédségi 
terület

Tapolca új szolgáltató 
funkciókkal történő bővítése

Új munkahelyek száma a 
területen

- 80 ÁFSZ

V7. Diszel
Természeti és települési 

környezet megőrzése
Falusi szálláshelyeken 
töltött éjszakák száma

41 80 KSH
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XIII. FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A Közép-Dunántúli Operatív Program keretében települési
(al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja. Kódszám: KDOP-2007-
3.1.1/A_B.

 Városrehabilitáció 2007-2013-ban – kézikönyv városok számára, ÖTM, 2007.

 Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010. évek közötti gazdálkodásának stratégiai
programja, 2007.

 Tapolca Településrendezési Terve, Architop Kft., 2008.

 Tapolca Város Településrendezési Terve, kulturális örökségvédelmi hatástanulmány, 
Pintér László és Architop Kft., 2005.

 Tapolca Város Településfejlesztési Koncepció, Architop Kft., 2005.

 Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közművelődés megállapodásban vállalt 
közművelődési feladatai 2008.

 Tapolca Város Testnevelési és Sportkoncepciója 2006-2010.

 Tapolca Város közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési 
terve - (Önkormányzati Intézkedési Terv) 2004-2008.

 Helyi Hulladékgazdálkodási Terv, Blautech Kft., 2005.

 Tapolca Város Környezetvédelmi Programja, 2004.

 Tapolca és térsége turizmusa, szakdolgozat, Minorics Tamás, 2005. 

 A Balaton Régió Helyzetelemzése a MUE-25 projekthez kapcsolódóan, 2006.

 A Balaton Régió Részletes Fejlesztési Teve 2007-2013, Balaton Fejlesztési Tanács, 
2006.

 Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-2013, VitalPro Kft., 2005.

 Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Program helyzetelemzés és SWOT aktualizálása, 
Balatoni Integrációs Kht., 2005.

 Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programja 2002-2006. év, Balatoni Integrációs Kht., 
2001.

 A Balaton Fejlesztési Tanács hosszú távú területfejlesztési koncepciója, Balaton 
Fejlesztési Tanács, 2000.

 Veszprém Megye Területrendezési terve, VÁTI Kht., 2002., 2005.

 Veszprém Megye Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata, Blautech Kft., 2006.

 Veszprém Megye Hulladékgazdálkodási Terve, Progressio Mérnöki Iroda Kft., 2004.

 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Rendezési Terve és Felülvizsgálata, VÁTI Kht., 2000.,2006.

 Közép-Dunántúli Operatív program. KDRFÜ, 2006.

 Közép-Dunántúl Veszprém Megye Tapolcai Kistérségi Helyzetkép, Váti Kht., 2006

 Pápa integrált településfejlesztési stratégiája és akcióprogramja, Pro Régió Konzorcium, 
2007.

 Nyíregyháza Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Munkaváltozat, Megakom Tanácsadó 
Iroda, 2007.
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Felhasznált jogszabályok

 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-Testülete 8/2007. (IV. 16.) Kt. rendelete 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítása 

 Közoktatási intézményrendszer átszervezése, előterjesztés. Ügyiratszám: 1/510/2007.

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2004. (XI. 02.) Kt. rendelete az 
építészeti értékek helyi védelméről

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete a 
parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 36/2005. (XI. 29.) Kt. rendelete a Helyi 
Hulladékgazdálkodási Tervről.

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelete a 
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről.

Felhasznált internetes források

 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: www.otm.hu, 2008

 Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség honlapja: www.kdrfu.hu, 
2008.

 Veszprém megye honlapja: www.veszpremmegye.hu, 2008.

 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Honlapja, Hulladék Információs Rendszer: 
www.terkep.kvvm.hu/hirweb/, 2008.

 VÁTI Kht. honlapja, Intézményi központok lekérdezése: 
http://teir.vati.hu/teirpub/intezmeny.main, 2008.

 VÁTI Kht. honlapja, Intézményi körzetek lekérdezése: 
http://teir.vati.hu/teirpub/int_kozp.main, 2008.

 VÁTI Kht. honlapja, Térségi Tervezés: www.vati.hu, 2008.

 Tapolca Város honlapja: www.tapolca.hu, 2008.

 Tapolca Online Újság honlapja: http://tapolca.mconet.biz, 2008.

Adatszolgáltatók

 Tapolca Város Polgármesteri Hivatala.

 KSH, T-STAR adatbázis, 1997-2006.
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1. IVS MELLÉKLET –  TAPOLCA ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT ÉRTÉKEI

Ex lege barlangok Tapolcán

Védett természeti területek

MEGNEVEZÉS HELYRAJZI SZÁM TERÜLET (M2)

Malom-tó 24 3418

Alsó Malom-tó 50 3.518

2836 5193

2842 867

2846 777

2847 2631

2851 1447

2859 1222

Tapolcai-tavasbarlnag felszíni 
védőterületéhez tartozó 

természetvédelmi területek a

119/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 
alapján

2923 7811

Tavasbarlang

Kórház-barlang

Béla-barlang

Berger Károly-barlang

Kincsesgödör
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2. IVS MELLÉKLET – CIVIL SZERVEZETEK LISTÁJA

„Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány 

„Sérült és Fogyatékos Gyermekek Javára" Közalapítvány 

Boldog Özséb Alapítvány 

Életértékek Alapítvány

Első Magyar Látványtár Alapítvány 

Iparoskör Egyesület

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete-Tapolcai Csoport

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tapolca Kórházért Alapítvány

Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány 

Tapolca Városi Sportegyesület 

Tapolcai Bányász Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 

Tapolcai Diáksport Bizottság 

Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány 

Tapolcai Média Közalapítvány 
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Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület

Tapolcai Városszépítő Egyesület 
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Városért Egyesület 

Tanuhegyek Egyesület
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I. BEVEZETÉS

Az antiszegregációs terv szerepe, létjogosultsága

A településfejlesztésben horizontálisan érvényesítendő szempont az esélyegyenlőség és az 
egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében 
különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális fejlesztés és település-rehabilitációs 
támogatás esetén az alacsony státuszú lakosok helyzetére. Kiemelten fontos a település 
különböző pontjain lakók részére az infrastruktúrához való hozzáférés- biztosítása és annak 
vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, 
szegregációmentesség. 

A terv célja, elkészítésének módszertana

Az Antiszegregációs terv célja a szegregált telepszerű lakókörnyezet, telep helyének 
megjelölése, az ott élő lakosság életkörülményeinek társadalmi, gazdasági szempontú 
elemzése, a feltárt problémákra cselekvési programok kidolgozása, amelyek a szegregáció 
kialakulása, súlyosbodása ellen hatnak.  

A szegregátum területek megjelölése, a 2001. évi városi és városrészi szintű KSH statisztikai 
adatok, az antiszegregációs szakértő és a városvezetés vélemények együttes figyelembe 
vételével történt.

Az antiszegregációs terv bevezetés, helyzetelemzés és program fejezetekre tagolódik. 

A helyzetelemzés részben kerül sor a város szegregált területének megjelölésére, majd 
elemzésére. A fejezet támaszkodik az Integrált Városfejlesztési Stratégiára és a  
„Városrehabilitáció 2007-2013-ban Kézikönyv a városok számára” által meghatározott 
mutatókra és helyzetelemzést segítő szempontokra. 

A helyzetelemzés összefoglaló része felhívja a figyelmet a szegregált területet érintő 
társadalmi-, gazdasági problémára, megállapításokat tesz, amelyek a program fejezet alapját 
képezik.

 A program fejezetben kerülnek meghatározásra a helyzetelemzésben feltárt problémák 
alapján a program céljai és a szegregációt csökkentő eszközök és az eszközökhöz rendelt 
források és indikátorok köre. 
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II. HELYZETELEMZÉS 

1. AZ ALACSONY STÁTUSZÚ NÉPESSÉG TERÜLETI KONCENTRÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE A 

VÁROS EGÉSZÉNEK TEKINTETÉBEN

Tapolcán a KSH adatai nem mutattak ki olyan lakótömböt, tömbcsoportot, ahol legalább 100 
fő aktív korú lakosból a legfeljebb általános iskolai végzettségűek és a munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya együttesen meghaladja az 50%-ot, azaz az adatok alapján 
szegregátum nem azonosítható (lásd ASZT 1. melléklet).

Forrás: KSH, 2008.

Jelmagyarázat:

1.

4.

6. 

3.

2.

5.
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A KSH adatok alapján a legrosszabb (50-100% közötti) mutatókkal szerepeltek:

1. sorszámú terület: Tapolca, Nyugati városrész: Ipar utcai területi egység

5. sorszámú terület: Tapolca, Diszel városrész: 1-1 db családi lakóház

1. sorszámú terület: Tapolca, Nyugati városrész: Ipar utcai területi egység

Tapolca városa 2001. évben 35 év alatti fiatalok számára garzonlakásokat alakított ki az Ipar 
utcában. A lakások egy szobával, konyhával, fürdővel és egy belépővel rendelkeznek. A 
lakásokhoz szintenként tartozik egy közös tároló. Az ingatlan teljes közművel ellátott, víz, 
elektromos áram, gáz, telefonellátás jelenleg is biztosított, a keletkező szennyvíz elvezetése 
a kiépített települési csatornahálózatba történik. 

A KSH által megjelölt Ipar utca és környéke nem szegregált terület (lásd ASZT 1 melléklet), 
Tapolca város Önkormányzata pályázati támogatással 14 db lakást épített fiatalok számára a 
Széchenyi Terv finanszírozásában, akik azt kedvező feltételekkel bérelhetik előtakarékosság 
vállalása mellett.

A 2., 3., 4. sorszámú területek KSH mutatói (40-49 % közötti) alapján nem minősülnek 
szegregátumnak.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által rendelkezésre bocsátott antiszegregációs 
szakértő véleménye (lásd. ASZT 1. melléklet) alapján a 2., 3., 4. sorszámú szegregátum 
gyanús területek a helyszíni bejárás alapján nem lettek szegregátumként feltüntetve.

7. táblázat: szegregátum gyanús területek lehatárolása és mutatóik

Város
rész

Szegre
gátum 
gyanús 
terület 
sorszá

ma

Szegregát
um által 
érintett 
utcák

Érintett 
házszá

mok

Önkormán
yzati 

bérlakások 
száma az 
utcában

(db)

Ebből a 
szegregát

um-
gyanús 
utcában 

(db)

Rendszer
es 

Segélyeze
ttek 

száma az 
utcában 

(fő)

Ebből a 
szegregát

um-
gyanús 
utcában 

(fő)

Lakáscélú
Segélyeze

ttek 
száma az 
utcában 

(fő)

Ebből a 
szegregát

um-
gyanús 
utcában 

(fő)

Petőfi S. 
u. 

0 0 0 0 0 0

Jókai M u. 0 0 0 0 0 0

Szent 
László u.

0 0 0 0 0 0

Batsányi 
J. u.

2, 9, 11, 
15, 17, 
19, 21, 
23, 25, 
27, 29, 
31, 33, 
37, 39

5 1 0 0 10 1

Zrínyi M. 
u.

0 0 0 0 0 0

Török J. u. 0 0 0 0 0 0

Táncsics 
M u.

0 0 0 0 0 0

Déli 2.

Nyárfa u. 0 0 0 0 0 0

Belvá-
ros

3.

Csányi L. 
u.

1, 3, 5, 
7, 9, 11, 
13, 15, 
17, 19, 
21, 23, 

25

1 1 4 0 5 4
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Város
rész

Szegre
gátum 
gyanús 
terület 
sorszá

ma

Szegregát
um által 
érintett 
utcák

Érintett 
házszá

mok

Önkormán
yzati 

bérlakások 
száma az 
utcában

(db)

Ebből a 
szegregát

um-
gyanús 
utcában 

(db)

Rendszer
es 

Segélyeze
ttek 

száma az 
utcában 

(fő)

Ebből a 
szegregát

um-
gyanús 
utcában 

(fő)

Lakáscélú
Segélyeze

ttek 
száma az 
utcában 

(fő)

Ebből a 
szegregát

um-
gyanús 
utcában 

(fő)

Kölcsey u. 0 0 0 0 0 0

Kossuth u. 0 0 0 0 0 0

Arany J. u.

2, 4, 6, 
8, 10, 

12, 14, 
16, 18, 
20, 22, 

24

4 0 0 0 1 0

Diszel 4. Babits M. 
u.

0 0 0 0 0 0

A szegregátum gyanús területek szociális segélyezési adatainak és önkormányzati 
bérlakások koncentrációjának vizsgálata alapján megállapítható, hogy:

A 2. sorszámú szegregátum gyanús területen a Batsányi J,. utcában 1 db önkormányzati 
célú bérlakás található és az utcában 1 fő lakáscélú segélyezett él.

A 3. számú szegregátum gyanús területen a Csányi J. utcában 1 db önkormányzati célú 
bérlakás található, az utcában 4 fő részesül lakáscélú segélyben. 

A 4. számú szegregátum gyanús területen sem önkormányzati bérlakás, sem rendszeres 
szociális segélyben részesülő nem található.

Az önkormányzat 2008. évi adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a 2., 3., 4. 
sorszámú szegregátum gyanús területek nem minősíthetők szegregált lakóterületnek.

5. sorszámú terület: Tapolca, Diszel városrész: 1-1 db családi lakóház

A Tapolca-Diszel városrészben megjelölt szegregált terület 1-1 db családi házat jelent, ezért 
ez a területet nem indokolt az antiszegregációs tervbe belevenni (lásd ASZT 1. melléklet).

6. sorszámú terület: Tapolca, Déli városrész

A KSH szegregátumokat azonosító térképén nem került ugyan a KSH által megjelölésre, de 
a déli városrész igen rossz mutatókkal rendelkezik. A munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya 38%-ot, a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 49%-ot mutat. 

A helyszíni bejárás során azonosításra került egy stratégiai intézkedés célterületeként 
megjelölhető terület a Csobánc utca – Kertész utca – Kinizsi Pál utca - Kiss János utca –
Királykúti út – Szent György utca által határolt területi egység. Ez a terület az 
antiszegregációs szakértő véleménye és a KSH ezen területi egységre leszűrt adatai alapján 
szegregált területként azonosítható.
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8. táblázat: KSH-mutatók a szegregált területre

Adat Város 
egésze

Déli városrész Déli városrészben 
azonosított 

szegregátum

1. Lakónépesség száma (fő) 18 222 1975 451

2. Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,1 23,1 26,8

3. Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 66,4 58,9 61,0

4. Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 16,5 18,0 12,2

5. Legfeljebb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktívkorúakon (15-59 évesek) belül

23,2 38,2 40,0

6. Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 12,9 6,8 6,9

7. Lakásállomány (db) 6601 740 140

8. Alacsony komfortfokozatú lakások aránya 8,7 28,9 30,0

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

37,4 49,1 54,9

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 

13,2 26,6 29,1

Forrás: KSH, 2001.

Szociális segélyezési adatok megoszlása

Tapolca városában a külterületeket is figyelembe véve összesen 167 fő részesül segélyben 
az önkormányzati bérlakásokkal rendelkező utcákban. A külterületen élő segélyezettek 
száma 0.

A városban a rendszeres segélyezettek száma összesen 45 fő, ebből a Belvárosban 10 fő, 
Nyugati városrészben 17 fő, a Keleti városrészben 16 fő, a Déli városrészben 2 fő él.

A városban a lakáscélú segélyezettek száma összesen 118 fő, amelyből a Belvárosban 48 
fő, Nyugati városrészben 38 fő, a Keleti városrészben 24 fő, a Déli városrészben 8 fő él.

A városban az időskori segélyezettek száma összesen 4 fő, amelyből a Belvárosban 2 fő, a 
Keleti városrészben 1 fő, a Déli városrészben 1 fő lakik.

Megállapítható, hogy a Belváros és a Nyugati városrész kitűnik a segélyezettek számát 
tekintve. Nyugati városrész vezet a rendszeres segélyezettek számában és a 2. 
legmagasabb értékkel rendelkezik a lakáscélú támogatásokban is. A városrészek szociális 
segélyezési mutatóit az 3. táblázat tartalmazza.

A szociális célú segélyezési adatokat tekintve megállapítható, hogy egyes 
városrészekben a feltárt magas segélyezési mutatóik ellenére sem azonosíthatók 
szegregált területi egységek, mivel a segélyezettek száma nem haladja meg az 50 főt 
és területileg dekoncentráltan helyezkednek el.

Önkormányzati bérlakások koncentrációja

A városban összesen 221 db önkormányzati bérlakás található 27 utcában: a Belvárosban 
85 db, a Keleti városrészben 33 db, a Déli városrészben 7 db, a Nyugati városrészben 96 db, 
Diszelen 2 db. Külterületen nem található önkormányzati bérlakás. Az önkormányzati
bérlakások mutatóit az 3. táblázat tartalmazza.
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9. táblázat: önkormányzati bérlakások koncentrációja, szociális segélyezési mutatók

Segélyezettek száma az adott utcában(fő)
Városrész

Azon utcák 
megnevezése, ahol 

önkormányzati bérlakás 
található

A megnevezett 
utcában található 
bérlakások száma 

(db)
Rendszeres Lakáscélú időskori

Belváros Arany János u.

Batsányi János u.

Csányi László u.

Csobánc u.

Deák F.

Fő tér

Hősök tere

Kisfaludy u.

Vörösmarty Mihály u.

Wesselényi Miklós u.

4

5

1

3

36

27

1

5

2

1

0

0

4

3

2

2

0

0

1

0

1

10

5

9

3

11

0

1

5

3

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Kertváros - - - - -

Nyugati városrész Alkotmány u.

Ipar u.

Keszthelyi u.

Klapka u.

Lesence u.

Május 1. u.

Nyár u.

Sümegi u.

Viszló u.

3

15

6

3

41

20

1

6

1

1

0

2

0

0

5

0

6

3

6

2

3

1

9

9

0

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Keleti városrész Juhász Gyula u.

Kazinczy Ferenc u.

Kossuth u.

1

22

10

6

10

0

6

17

1

0

0

1

Déli városrész Kinizsi u.

Szent György u.

6

1

2

0

8

0

1

0

Diszel Szabó utca

István utca

1

1

0

0

0

0

0

0

Forrás: Önkormányzati nyilvántartás, 2008.

A bérlakások közül a legtöbb a Nyugati városrészben 96 db, majd a Belvárosban 85 db 
található. A Keleti városrészben a bérlakások száma 33 db, a Déli városrészben 7 db. A 
lakások közül összesen 4 db komfort nélküli található a városban: a Belvárosban a Batsányi 
János utcában, a Fő téren és a Vörösmarty utcában 1-1 db, valamint a Keleti városrészben a 
Kossuth utcában 1 db. A komfort nélküli lakások száma az összes lakás számához képest 
elenyésző arányt képvisel, ezek területi koncentrációjáról nem beszélhetünk. 

Amennyiben a városrészek közötti bérlakások koncentrációját kívánjuk bemutatni, látható, 
hogy a Nyugati városrészben igen magas azok száma.  A legtöbb bérlakást itt a Lesence 
utca, Ipar utca és Május 1. utcában találjuk. A lakások kivétel nélkül összkomfortosak, 
műszaki állapotuk jó. Az Ipar utcai lakások 2001. évben épültek állami pályázati 
támogatással fiatal házasok számára.

Diszel városrészhez tartozó 2 db komfortos besorolású lakóház található az István és a 
Szabó utcában. Az itt élők szociális helyzete megfelelő, segélyezést nem igényeltek. A 
terület teljes közművel ellátott. Az utcaszintű vizsgálatból megállapítható, hogy az 
önkormányzati bérlakások a Nyugati városrész 3 utcájában koncentrálódnak ugyan, de a 
lakások komfortfokozata, építési éve és műszaki állapota, valamint a bennük élő lakosság 
társadalmi helyzete nem teremti meg újabb szegregátum terület kialakulásának lehetőségét.
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Alacsony infrastrukturális ellátottsággal rendelkező területek

A városban minden lakóterület burkolt úton közelíthető meg, az utcákban 100%-os a 
közművesítettség mértéke. A mutatókat a 4. táblázat tartalmazza.

10. táblázat: a település infrastruktúrája

Azon utcák, ahol részben, 
vagy egészében nem 

találhatóak

A halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma az 

el nem látott utcákban

A városrész(ek) nevei, ahol az 
utcák találhatóak

Vezetékes víz - - -

Áram - - -

Közvilágítás - - -

Szennyvízcsatorna - - -

Gáz - - -

Pormentes út - - -

Összesen a városban nyilvántartott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 71 fő

Forrás: Önkormányzati nyilvántartás, 2008.

Külterületeken, nem lakóövezetben elhelyezkedő lakott területek

Külterületen nem található önkormányzati tulajdonú lakás.

2. AZ ALACSONY STÁTUSZÚ NÉPESSÉG TERÜLETI KONCENTRÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE A 

VÁROS EGÉSZÉNEK TEKINTETÉBEN FEJEZET MEGÁLLAPÍTÁSAI

2.1. A szegregált terület kijelölése
 A városi és városrészi szintű önkormányzati 2008. évi adatok elemzése további 

szegregátumok lehatárolása, valamint a szegregátum gyanús területek vizsgálata 
céljából is elvégzésre került a következő szempontok alapján:

o Szociális segélyezési adatok megoszlása, 2008. évi adatok

o Önkormányzati bérlakások koncentrációja, 2008. évi adatok

o Alacsony infrastrukturális ellátottsággal rendelkező területek, 2008. évi adatok

o Külterületeken, nem lakóövezetben elhelyezkedő lakott területek, 2008. évi 
adatok

 A fentebb felsorolt önkormányzati adatok elemzésének eredményei alapján egyetlen 
szegregált terület azonosítható: 

Tapolca, Déli városrész: Csobánc utca – Kertész utca – Kinizsi Pál utca - Kiss 
János utca – Királykúti út – Szent György utca által határol területi egységben.

 A fenti utcák által határolt területi egység a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 
kijelölt antiszegregációs szakértő előzetes állásfoglalásában (lásd ASZT 1. melléklet) 
megjelölt szegregátum területtel megegyezik.
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3. A ROMA NÉPESSÉGET MAGAS ARÁNYBAN KONCENTRÁLÓ VÁROSI SZEGREGÁTUM

HELYZETELEMZÉSE

A mélyebb elemzés tárgyát képező megjelölt szegregátum terület:

Tapolca, Déli városrész: Csobánc utca – Kertész utca – Kinizsi Pál utca - Kiss János 
utca – Királykúti út – Szent György utca által határol területi egység.

3.1. A népesség demográfiai viszonyai, szociális helyzetének bemutatása

A terület népességszáma 451 fő, amely a városrész lakosságának 22,8%-a, a város 
lakosságának 2,4%-át teszi ki. A szegregált terület népességének korösszetételét tekintve 
lakónépességén belül a 0-14 évesek 26,8%-os aránya magasabb, a 60 év felettiek 12,2%-os 
aránya a lakónépességen belül alacsonyabb, mint a városi, vagy a déli városrészi 
ugyanazon arány. A területen a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 40%, amely a Déli városrész 38%-os igen rossz mutatóját is 
meghaladja, a város egészét tekintve ugyanez csak 23,2%-ot tesz ki. A területen a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők 6,9%-os aránya is alatta marad a városi 12,9%-os aránynak. A 
területen a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
54,9%, amely messzemenően meghaladja a városi 13,2%-os és a Déli városrész 
önmagában is magas 26,6%-os arányát. 

Megállapítható, hogy a szegregált területen élők népesedési viszonyai jók, ugyanakkor 
aluliskolázottak és munkahellyel kevesebb, mint minden második ember rendelkezik köztük.

Probléma: alacsony iskolázottság, magas fokú munkanélküliség.

3.2. Beépítés jellege, tulajdonviszonya, lakások komfortfokozata, egészségre káros 
problémák megléte

A szegregált terület beépítése kisvárosias jelleget mutat. A lakások tulajdonviszonyait 
tekintve a Kinizsi Pál utcában 6 db, a Szent György utcában 1 db önkormányzati tulajdonú 
bérlakás található. A magán- és önkormányzati tulajdonban álló lakóházak komfortosak vagy 
összkomfortosak. Belső állapotuk jó, egészségre káros problémák nem jelentkeznek. Külső 
megjelenésüket tekintve homlokzatuk felújításra szorul. A renoválási tevékenységek egyes 
lakóházak esetében már elindultak.

Megállapítható, hogy a vizsgált terület épületállományának komfortfokozata megfelelő, az 
elindult magánerős lakásfelújítási tevékenységek kívánatosak, folytatandók.

Probléma: magas a külsőleg felújításra szoruló lakások aránya.

3.3. A szegregált terület infrastrukturális ellátottsága

A Csobánc utca, Balaton utca, Toldi utca és Kinizsi utca csatornarendszere korszerűsítésre 
került, amellyel egyidőben az útburkolat és a járdafelületek is felújításra kerültek. A fel nem 
újított területeken a közművek, utak és járdák állapota jó. A területen a közvilágítás kiépített 
és üzemel. 

Megállapítható, hogy a vizsgált terület infrastrukturális helyzete jó.

Probléma: nem tapasztalható.
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3.4. A közszolgáltatások elérhetősége

A társadalom minden tagjának alapvető joga a közszolgáltatások elérése. A szegregált 
területről az alábbi közszolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférés biztosított:

11. táblázat: Elérhető közszolgáltatások

Közszolgáltatás megnevezése: intézmény Cím

Bölcsődei ellátás: Városi Bölcsőde Tapolca, Nagyköz utca 1-3.

Óvodai ellátás: Kertvárosi Óvoda Tapolca, Darányi utca 4.

Nevelési tanácsadás: Nevelési tanácsadó Tapolca, Nagyköz utca 1-3.

Általános iskolai oktatás 1- 8. osztály: Bárdos Lajos Ált. Isk. Tapolca, Úttörő utca 1-5.

Általános iskolai oktatás 1- 8. osztály: Nagyboldogasszony Ált. Iskola Tapolca, Templomdomb 6.

Orvosi ellátás: háziorvosi rendelő Tapolca, Deák Ferenc utca 13/C

Közigazgatás: Polgármesteri Hivatal Tapolca, Hősök tere 15.

Közművelődés: Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tapolca, Batsányi utca 1.

Hajléktalan szállás: Hajléktalan átmeneti szálló Tapolca, Arany János utca 16.

Megállapítható, hogy a szegregált terület lakosai számára a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés Tapolcán belül teljes körűen biztosított.

Probléma: nem tapasztalható.

3.5. Az oktatási-nevelési szegregáció vizsgálata

Óvodai nevelés

A vizsgált területen élők óvodás korú gyermekeit az önkormányzati fenntartású Kertvárosi 
Óvoda fogadja a 234/2003. (XII.19) kt határozatban megállapított beóvodázási körzethatárok 
szerint. 

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzete. A város 
óvodáiban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az óvodánkénti összes 
gyermek létszámához viszonyítva a következőképpen alakul: Szivárvány Óvoda 32%, 
Kertvárosi Óvoda 19%, Barackvirág Óvoda 14%, Szent Erzsébet Óvoda 0%.  A vizsgált
terület gyermekeit fogadó Kertvárosi Óvodában a hátrányos helyzetűek aránya 19%, amely a 
régiós átlag alatt marad és települési szinten kiegyenlítettnek mondható. Az intézménybe 
halmozottan hátrányos helyzetű és SNI gyermekek nem járnak. Gyógypedagógiai 
nevelésben részesülő óvodás nincs az intézményben. Az óvodáskorú gyermekek 
kimaradása az óvodai nevelésből nem jellemző. Nem fordul elő, hogy férőhely hiánya miatt 
nem biztosított az óvodai szolgáltatás a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára 3 
éves kortól. 

Pénzügyi helyzet. A Kertvárosi Óvodában minden évben a legmagasabb az önkormányzati 
hozzájárulás és az egy gyermekre jutó hozzájárulás mértéke (12. táblázat), amely az ellátás
jó színvonalában is mutatkozik. A gyermekek napi háromszori étkezése biztosított, a térítési 
díj megállapításakor kedvezményeket is figyelembe vesznek. A kedvezmény mértéke 50-
100%-os lehet, amely rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, 
három-, vagy többgyermekes család gyermeke után, tartósan beteg, vagy fogyatékos 
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gyermek után jár. 

Humán erőforrás. A nevelés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban 
lévő saját nevelési program alapján folyik, amely biztosítja az óvodai nevelés sokszínűségét, 
ugyanakkor az általános társadalmi igények megjelenését. A Kertvárosi Óvoda 
humánerőforrását tekintve, az óvodai neveléshez előírt képesítési feltételeknek az intézmény 
23 fő dolgozója megfelel. 

Infrastrukturális helyzet. Az óvoda épülete 2003. és 2004. évben összesen 6 541 000 Ft-ból 
felújításra, 2007. évben 333 000 Ft értékben pedig festésre került. Az épület felújítása és 
karbantartása folyamatos. 

Megállapítható, hogy a szegregált terület gyermekei által látogatott Kertvárosi Óvoda

 nevelési tevékenysége összhangban áll a Nevelés Országos Alapprogramjával. 

 intézményében szegregáció nem tapasztalható.

 szolgáltatása mindenki számára egyformán elérhető, a hátrányos helyzetű gyermekek 
pénzügyi kedvezményekben részesülnek.

 neveléshez szükséges személyi, infrastrukturális és pénzügyi feltételei biztosítottak. 
Minden gyermekek óvodai nevelése megfelelő színvonalon folyik. 

Probléma: egyéni foglalkozást nyújtó fejlesztő nevelő hiánya.

Általános iskolai oktatás

A vizsgált terület gyermekeit az önkormányzati fenntartású Bárdos Lajos Általános Iskola és 
az egyházi fenntartású Nagyboldogasszony Általános Iskola fogadja. Az önkormányzati 
fenntartású iskolák beiskolázási körzeteit a 235/2003. (XII.19.) kt határozata szabályozza.

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzete. A hátrányos 
helyzetű tanulók aránya az iskolánkénti összes tanulói létszámhoz képest a 
következőképpen alakul: Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítású Nyelvű Általános Iskola 
és Sport Iskola: 9,3%, Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 9,3%, Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola: 6,5%, Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 34%, 
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola: 26%, Bárdos Lajos 
Általános Iskola: 20%. A hátrányos helyzetű tanulók megoszlása az egyes alapfokú 
intézmények között nagy különbségeket mutat. A legalacsonyabb az arányuk a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában, magasan a legmagasabb pedig a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskolában. Utóbbi nem önkormányzati fenntartású iskola, a beiskolázási 
körzetek között nem szerepel. Az intézménybe járó gyermekek szülei önként választják az 
intézményt gyermekeik számára, amelynek oka az intézmény vizsgált területhez való 
közelsége lehet.

Az egyes általános iskolákban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az 
iskolánkénti összes tanulói létszámhoz képest a következőképpen alakult: Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola: 1%, Bárdos Lajos Általános Iskola: 1,6%, Batsányi János Magyar-Angol Két 
Tanítású Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola: 3,8%, Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskola: 7,3%, Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális 
Szakiskolában: 18,2%. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat tekintve sem 
kiegyenlített a helyzet a település iskolái között. Kiemelkedően magas a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók aránya a Szász Márton Általános Iskolában, ez a szegregált 
terület tanköteles gyermekeit nem érinti.

Az általános iskolák oktatásának integráltságát a 6. táblázat mutatja be.



164

12. táblázat: Általános iskolai közoktatás integráltságának felmérése

Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint

Tanulólétszám az 
intézményben

Normál (általános) tanterv
Emelt szintű oktatás 

és/vagy két tanítási nyelvű 
iskolai oktatás

Gyógypedagógiai
tagozat

OM 
azonosító

Intézmény neve

Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH

037018 Batsányi János Ált. Isk. 343 13 0 168 8 0 175 5 0 0 0

037017 Bárdos Lajos Ált. Isk 420 7 0 212 7 0 208 0 0 0 0

037020 Kazinczy Ferenc Ált. Isk. 579 6 13 366 6 13 213 0 0 0 0

038570 Szász Márton Ált. Isk. 95 34 95 0 0 0 0 0 0 95 34

Forrás: Önkormányzati nyilvántartás, 2007-2008.

Iskolába való bejárás feltételei. A vizsgált terület helyi tömegközlekedési eszközökkel 
megközelíthető, a helyi buszjáratnak 2 megállója is közel esik e területhez. 

A tanulók képességeit fejlesztő ingyenesen igénybe vehető tanórán kívüli foglalkozások. Az 
intézményfenntartók törekvése, hogy minél több tanuló kapja meg az igénye szerinti 
szolgáltatást: a tanítási órákra való szervezett felkészülést, a napközi otthonos foglalkozások 
által nyújtott, szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségét. A vizsgált területen élő
tanulók közül sokan élnek ezzel a szolgáltatással. Tapolca általános iskolái szolgáltatást 
nyújtó intézményei különböző tanórán kívüli tevékenységeket kínálnak és szerveznek a 
tanulóik számára. Ezeken a foglalkozásokon, programokon évről évre a tanulók nagy 
hányada részt vesz. A tanórán kívüli programok, foglalkozások mindenki számára 
hozzáférhetők. A programok szereplői a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók is.

A leginkább foglalkozik tanórán és iskolán kívüli programok működtetésével: Bárdos Lajos 
Általános Iskola és Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola. 

A tanulók beilleszkedését szolgáló külső kapcsolati rendszer. Az oktatási intézmények nagy 
gyakorisággal kerülnek kapcsolatba a különböző, a nevelő-oktató munkát segítő 
szervezetekkel. Így rendszeres kapcsolatuk van a családsegítő szolgálattal, a gyermekjóléti 
szolgálattal, a védőnőkkel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a Német Kisebbségi 
Önkormányzattal, a Városszépítő Egyesülettel, a Városi Sportegyesülettel, a nevelési 
tanácsadóval, a Boldog Özséb Alapítvánnyal, a Kinizsi Táncegyüttessel. 

Infrastrukturális feltételek. A felszereltség felújítása, kiegészítése minden intézményben 
folyamatosan szükséges az amortizáció és az új, modernebb eszközök megjelenése miatt.
Megállapítható, hogy az infrastrukturális feltételek között nincs alapvetően jelentős 
különbség az intézményeket illetően (7. táblázat). Az eltérések felszámolásáról, az egyenlő 
esélyek megteremtéséről, a felújításokról, fejlesztésekről a fenntartó folyamatosan 
gondoskodik. A meglévő iskolai eszközök minden intézményben hozzáférhetőek a HH, a 
HHH és az SNI tanulók számára.

13. táblázat: Tapolcai Általános iskolák infrastruktúrahelyzete

Bárdos Lajos 
Ált. Isk.

Batsányi János 
Ált. Isk.

Kazinczy Ferenc 
Ált. Isk.

Nagyboldog-
asszony Ált. Isk.

Szász Márton 
Ált. Isk.

Fejlesztő szoba - - 2 - 1

Nyelvi labor - 1 - 1 1
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Bárdos Lajos 
Ált. Isk.

Batsányi János 
Ált. Isk.

Kazinczy Ferenc 
Ált. Isk.

Nagyboldog-
asszony Ált. Isk.

Szász Márton 
Ált. Isk.

Számítástechnikai szakterem 1 1 2 1 2

Számítógép (min.P4) 16 9 24 17 31

Internet hozzáférés 16 9 24 17 29

Tornaterem 1 1 1 1 -

Forrás: Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció, 2007.

A tanulók lemorzsolódása. A város általános iskoláiban évről évre változik a lemorzsolódási 
arány. Hol magasabb, hol alacsonyabb, az aktuális tanulói képességektől, attitűdöktől 
függően. A Bárdos Lajos Általános Iskolában a lemorzsolódási arány az országos átlag fölött 
van. Hiányzás miatti évismétlők is jóval többen vannak, mint az országos átlag. A
Nagyboldogasszony Általános Iskolában a lemorzsolódási arány az országos átlag fölött 
van, hol kisebb, hol nagyobb mértékben. A 250 óránál többet hiányzók aránya az évek során 
egyre javul, de továbbra is az országos átlag fölé emelkedik (8., 9. táblázat).

14. táblázat: A Nagyboldogasszony Általános Iskola lemorzsolódási helyzete 4 tanév viszonylatában

Évfolyamismétlők aránya (%)
Az előző tanévben 250 óránál többet 
hiányzó tanulók aránya (%)

összlétszámon 
belül

HH / HHH-tanulók 
körében

összlétszámon 
belül

HH / HHH-tanulók 
körében

2003/2004 7,04 28,57 2,11 10,71

2004/2005 3,64 12,9 1,82 9,68

2005/2006 8,33 32,2 1,04 6,45

2006/2007 2,87 7,8 0,57 4,76

Forrás: Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció, 2007.

15. táblázat: A Bárdos Lajos Általános Iskola lemorzsolódási helyzete 4 tanév viszonylatában

Év Évfolyamismétlők aránya (%)
Az előző tanévben 250 óránál többet 

hiányzó tanulók aránya (%)

összlétszámon 
belül

HH / HHH-tanulók 
körében

összlétszámon 
belül

HH / HHH-tanulók 
körében

2003/2004 1 4 1,1 4

2004/2005 2,4 7 1,3 5

2005/2006 2,7 10 1,4 5

2006/2007 2,7 8 0,8 5

Forrás: Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció, 2007.

A tanulók kompetenciamérésének eredményei. Az iskola kompetenciamérési eredményei az 
országos átlag fölött vannak minden bemutatott tanévben. Minden vizsgált iskola hasonló 
eredményeket ér el e kompetenciaméréseken: nincs az iskolák között jelentős eltérés. 
Általában az országos átlag fölött vannak a mérések mutatói. Meg kell állapítani, hogy a 
HHH eredményességéről a Bárdos Lajos Általános iskola kivételével nincsenek adatok egy 
tanév mérési mutatóit illetően sem.

Továbbtanulási eredmények. A Bárdos Lajos Általános Iskolában egy év kivételével 
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jellemzően a gimnáziumban továbbtanulók aránya a legmagasabb. A legtöbb hátrányos 
helyzetű tanuló a szakközépiskolában továbbtanulók körében van. A vizsgált időszakban a
Nagyboldogasszony Általános Iskolából a nyolcadik évfolyamot elvégzők legnagyobb része 
szakiskolai osztályokban folytatta a tanulmányait. A hátrányos helyzetű tanulók jellemzően a 
szakiskolai oktatást választják, ott tanulnak tovább.  Az utóbbi két tanévben előfordult, hogy 
egy-egy tanuló nem tanult tovább. A legtöbb, szakiskolában továbbtanuló a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában van (10., 11. táblázat).

16. táblázat: A Bárdos Lajos Általános Iskola továbbtanulási adatai

Forrás: Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció, 2007.

17. táblázat: A Nagyboldogasszony Általános Iskola továbbtanulási adatai

Gimnázium (%)
Szakközépiskola 

(érettségit adó képzés) 
(%)

Szakiskolai képzés (%)
Nem tanult tovább

(%)

összlétsz
ámon 
belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszá
mon belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszá
mon belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszá
mon belül

HHH-
tanulók 
körében

2003/2004 36,4 1 27,3 - 36,4 99

2004/2005 11,1 - 33,3 - 55,5 100

2005/2006 11,1 - 50 66,6 33,3 - 5,6 33,3

2006/2007 33,3 - 19,4 - 44,4 100 2,8 -

Forrás: Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció, 2007.

Humánerőforrás feltételek. Az oktatásban az előírt képesítési feltételeknek az intézmények 
dolgozói megfelelnek. A Bárdos Lajos Általános Iskola nagy gondot fordítanak arra, hogy az 
új módszertani ismereteket megszerezzék pedagógusai. Az utóbbi három évben az 
intézmény pedagógusai akkreditált továbbképzéseken is igyekeztek megszerezni az 
eredményes oktatás korszerű módszertani ismereteit. Megállapítható, hogy nincs jelentős 
hiányosság a település intézményeiben a szakos ellátottság tekintetében. Viszont az utóbbi 
évek módszertani képzéseit vizsgálva látszik, hogy a Bárdos Lajos Általános iskola 
pedagógusai aktívan veszik ki a részüket, míg a Nagyboldogasszony RK Általános Iskola 
tanárai nem vettek részt képzésben.

Pénzügyi feltételek. A kiegészítő normatív támogatást a 2004-2005-ös, a 2005-2006-os és a 
2006-2007-es tanévben nem igényeltek az intézmények. A közoktatási intézmények 
fenntartásában az önkormányzati támogatás évről évre kis mértékben változik, de 
alapvetően kiegyensúlyozottnak tekinthető (12. táblázat). Az egyes intézményi támogatások 

Év Gimnázium (%)
Szakközépiskola 

(érettségit adó képzés) 
(%)

Szakiskolai képzés (%)

Összlét-
számon 

belül

HHH-
tanulók 
körében

Összlét-
számon 

belül

HHH-
tanulók 
körében

Összlét-
számon 

belül

HHH-
tanulók 
körében

2003/2004 47 34 25 20 28 46

2004/2005 29 25 37 32 34 43

2005/2006 41 32 31 28 28 40

2006/2007 50 35 30 27 20 38
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mértékét az aktuális szükséglet határozza meg. A gyermekek napi háromszori étkezése 
biztosított, a térítési díj megállapításakor kedvezményeket is figyelembe vesznek. A 
kedvezmény mértéke 50-100%-os lehet, amely rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek után, három-, vagy többgyermekes család gyermeke után, tartósan 
beteg, vagy fogyatékos gyermek után jár. 

18. táblázat: Intézmények pénzügyi támogatásai 2004-2006.

Önkormányzati/társulási hozzájárulás (Ft)
1 gyermekre, tanulóra jutó 

hozzájárulás (Ft)OM 
azonosító

intézmény neve

2004 2005 2006 2004 2005 2006

036791 Barackvirág Óvoda 24 928 000 31 301 000 34 589 000 157 772 198 108 213 290

036788 Kertvárosi Óvoda 33 904 000 32 255 000 38 857 000 217 333 208 097 249 083

036790 Szivárvány Óvoda 27 375 000 32 738 000 40 197 000 143 325 174 138 225 826

037018

Batsányi János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Sport 
Iskola

15 327 000 24 412 000 39 819 000 31 667 55 356 101 321

037017
Bárdos Lajos Általános 
Iskola

34 867 000 40 186 000 54 581 000 68 233 82 348 118 654

037020
Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola

17 175 000 33 458 000 53 741 000 24 784 50 313 85 986

038570
Szász Márton Általános 
Iskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola

235 515 477 389 726 523

Forrás: Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció, 2007.

Megállapítható, hogy a szegregált terület gyermekei által látogatott Nagyboldogasszony RK 
Általános Iskolában

 A hátrányos helyzetű tanulók aránya igen magas az egyházi fenntartású 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában.

 Az oktatás infrastrukturális, személyi és pénzügyi feltételei biztosítottak, azonban az 
oktatóknak több képzésen javasolt részt venni.

Megállapítható, hogy a szegregált terület gyermekei által látogatott Bárdos Lajos Általános 
Iskolában

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya nem jelentős.

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára biztosítottak az egyenlő 
feltételek az oktatásban, ingyenes tanórán kívüli foglalkozásokkal, készségfejlesztés 
révén.

 A tanulók lemorzsolódása igen magas, az országos átlag feletti, amely a felsőbb 
évfolyamokban jelentkezik leginkább. Ennek oka a lemorzsolódó tanulók kulturális 
hagyományaiban keresendők.

 A kompetencia mérés eredményei és a továbbtanulási eredmények jók, a hátrányos 
helyzetű tanulók körében is.

 Az iskolák infrastrukturális, személyi és pénzügyi feltételei biztosítottak, jók.

 Az iskolák között mesterséges módon befolyásolt szegregáció nem tapasztalható.
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Probléma: magas iskolai lemorzsolódás, hiányos pedagógus továbbképzés a 
Nagyboldogasszony RK. Általános Iskolában, integrált oktatási program bevezetése.

3.6. A szegregált terület elérhetősége, közlekedési kapcsolatai a város többi 
részével

A terület a Belvároshoz délkeletről kapcsolódó területi egység. A közszolgáltatások (orvosi 
rendelő, oktatási-nevelési intézmények, rekreációs célú parkok és vízfelületek) 
megközelíthetősége semmivel sem marad el a Belvárosétól. Bölcsőde 500 m-re, óvoda és 
iskola 100 m-re, orvosi rendelő 500 m-re található, a Malomtó 400 m-re található,
gyalogosan is könnyen megközelíthető. A városközpont, vasútállomás és kereskedelmi 
egységek helyi buszjárattal is 10-15 perc alatt elérhetők, megközelíthetők a Kossuth Lajos és 
a Juhász Gyula utcai megállókból. A megállók a szegregált terület nyugati és északi 
peremén találhatók, a belső részekről gyalogosan 5-10 perces sétával elérhetők. A buszok 
10-15 perces gyakorisággal járnak, hétköznapokon iskolai rásegítő járatokkal.   

A terület jó minőségű aszfaltos úton gépkocsival is megközelíthető: északról és keletről a 
Kossuth Lajos utcáról, nyugatról a Szent György utcából, valamint délről a déli 
tehermentesítő útról is.

Megállapítható, hogy a szegregált terület elérhetősége, megközelíthetősége jó, közlekedési 
kapcsolata a többi városrésszel megfelelő.

Probléma: nem tapasztalható.

3.7. A városfejlesztési akciók hatásai a szegregált területre

A fejleszteni kívánt akcióterületeket az IVS XI. fejezete tárgyalja városrészi szinten. A 
fejlesztési elképzelésekhez tevékenységek kerültek hozzárendelésre a szükséges forrás 
megnevezésével.

A szegregált területre közvetlenül ható fejlesztési elképzelések:

 Déli városrész fejlesztési elképzelései

 Belváros fejlesztési elképzelései

A szegregált területre közvetve ható fejlesztési elképzelések:

 Keleti városrész fejlesztési elképzelései

 Volt honvédségi területek fejlesztési elképzelései

A Déli városrész fejlesztéseinek hatásai

A déli városrész keleti fele tartalmazza a szegregált területet, amely az akcióterület 
részterületét képezi. A Déli városrész akcióterületének fejlesztési elképzelései a 
lakókörnyezet fejlesztése által a rossz műszaki állapotú épületek felújítását, a közterek 
megújítását, valamint szociális célú programok megvalósítását tervezi. A szociális célú 
programok hozzájárulnak a szegregált terület lakosságának társadalmi beilleszkedéséhez, 
felemelkedéséhez képzési programok szervezése, alternatív munkavégzési lehetőségek 
megvalósítása által. 

Megállapítható, hogy a déli városrészben kijelölt akcióterület tartalmazza a szegregált 
területet és a fejlesztési elképzelések a vizsgált terület problémáira megoldást kínálnak. A 
fejlesztési elképzelések a vizsgált terület városszövetbe történő és szociális integrációját 
segítik elő.
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A Belváros fejlesztési elképzeléseinek hatásai

A fejlesztendő akcióterületek között első számú prioritásként szerepel. Közterületi
rehabilitációt, közlekedésfejlesztést, kulturális intézmények, a kereskedelem és vendéglátás 
fejlesztését, valamint a természeti értékek megőrzését szolgálják. A Belvárosi akcióterület 
egy része a Déli városrészbe is átnyúlik, követve a Tapolca-patak vonalát. Közvetlenül 
kapcsolódik területével a Déli városrészben lehatárolt akcióterülethez, amelynek a szegregált 
terület részét képezi.  A Déli városrészbe átnyúló fejlesztendő területen közterület 
rehabilitáció megvalósítását tervezi a város sétány kialakításával. Ez a fejlesztés hozzájárul 
a szegregált terület városszövetbe való integrációjához, rendezett minőségi zöldfelület 
kialakításával. A Belvárosi akcióterület további fejlesztései a szegregált lakóterületen élőket 
közvetve érintik, az által, hogy a közszolgáltatások magasabb szintre emelését szolgálják.

Megállapítható, hogy a Belváros fejlesztési elképzelései a szegregált terület városszövetbe 
való integrálódását segítik elő, valamint a közszolgáltatások fejlesztése által a vizsgált terület 
társadalmi beágyazódását is megteremti. A városrehabilitációs munkák során a hátrányos 
helyzetben lévők munkalehetőséghez jutnak.

A Keleti városrész fejlesztési elképzeléseinek hatásai 

Az akcióterület fejlesztési elképzeléseinek megvalósulása az Y-házak lakókörnyezetének, 
oktatási intézményeinek, valamint a közösségi élet fejlesztését szolgálja. Az oktatási 
intézmények fejlesztése a közszolgáltatások magasabb szintre emelését eredményezi, 
amely a szegregált területen nem eredményez jelentősebb hatást, hiszen a városrész 
intézményei a vizsgált területtől messze esnek.  Kapcsolat a vizsgált terület és a Keleti 
városrész akcióterület között jelenleg sem meghatározó.

Megállapítható hogy a Keleti városrész fejlesztései területi hatásukat tekintve a szegregált 
lakókörnyezetre nem gyakorolnak jelentősebb hatást, a vizsgált területek egymáshoz 
viszonyított térbeli helyzete miatt. 

A volt honvédségi terület fejlesztési elképzeléseinek hatásai

A terület fejlesztési célja a volt honvédségi „barnamezős” területek újjáélesztése a turisztikai 
kínálat és rekreációs, kereskedelmi funkciók fejlesztése által. A tevékenységek területi 
elhelyezkedésüknél fogva a közelükben található lakó- és kereskedelmi területekre 
gyakorolnak majd jelentősebb, fellendítő hatást. 

Megállapítható, hogy a volt honvédségi területek fejlesztése a vizsgált terület
szegregálódását nem mélyíti és nem is csökkenti, hatása közömbös a vizsgált területre 
nézve. 
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4. A ROMA NÉPESSÉGET MAGAS ARÁNYBAN KONCENTRÁLÓ VÁROSI SZEGREGÁTUM

HELYZETELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Tapolca városában szegregátumként azonosított és vizsgálat alá vont terület a Tapolca -
Déli városrész: Csobánc utca – Kertész utca – Kinizsi Pál utca - Kiss János utca – Királykúti 
út – Szent György utca által határol területi egység.

A szegregált területre a vizsgálat eredményeként a következő megállapítások érvényesek:

Pozitív tendenciák és megállapítások:

 A vizsgált terület infrastrukturálisan jól ellátott, az épületállomány komfortfokozata 
megfelelő, magánerős külső felújításaik megkezdődtek.

 A területen az önkormányzati bérlakások koncentrációja, és a segélyezés kiugró mértéke 
nem tapasztalható.

 A gyermekek óvodai és általános iskolai ellátása jó műszaki és infrastrukturális 
körülmények között folyik, a személyi feltételei megfelelőek.

 Az oktatási-nevelési intézmények között és azon belül nem tapasztalható mesterségesen 
előidézett szegregáció

 A szegregált terület lakossága a közszolgáltatásokat a településen helyben és 
ingyenesen veheti igénybe.

 A városfejlesztési akciók nem okozzák a szegregált terület problémáinak elmélyülését, 
inkább segítik annak feloldását.

 A vizsgált terület közlekedési kapcsolatai jók, a terület elszigetelődése nem 
tapasztalható.

Problémák

 Magas a munkanélküliség az aktívkorúakon belül.

 Magas a legfeljebb nyolc általánost végzettek aránya az aktív korúakon belül.

 Az általános iskolai oktatásban a lemorzsolódás aránya magas.

 A pedagógusok továbbképzése a Nagyboldogasszony RK. Általános Iskolában 
nem megfelelő.
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II. ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM

Az antiszegregációs program célja a szegregált terület lakosságának oktatási, munkaerő-
piaci, lakhatási és szociális integrációja. 

Az antiszegregációs terv helyzetfeltáró részében azonosított problémák alapján 
meghatározásra kerültek az azokra választ adó programelemek: az elérendő célok és 
eszközök, a célok eléréséhez szükséges partnerek és a teljesülést mutató indikátorok köre. 
A program megvalósítása forrásorientált, így meghatározásra kerültek: az eszközökhöz 
rendelt konkrét források, a tevékenységek és azok konstrukciói. 

A Program állandó elemei és az indikátorok biztosítják az integrációs célok teljesülését.

Tapolca Város Önkormányzata, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési 
megállapodást kötöttek a KDOP 2007-3.1.1./ A_B komponensek kódszámú kétfordulós 
pályázat és abban foglalt antiszegregációs terv megvalósítása érdekében. A program 
megvalósulásának sikere a partnerek közötti megfelelő együttműködésen alapszik, melynek 
záloga az Önkormányzat és partnerei között kötött együttműködési megállapodás (lásd 
ASZT 4. melléklet).

Az antiszegregációs terv kialakításába bevonásra került a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
Tapolca Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, valamint a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 
Tapolcai Kirendeltsége is. 

A következő ábra az antiszegregációs program elemeit szemlélteti.
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Magas a tartós 
munkanélküliek aránya

A lakások külsőleg 
felújításra szorulnak

Tartós munkanélküliek 
arányának csökkentése

Növekvő felújított 
lakóépület-állomány

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

4. Lakásfelújítások 
támogatása

Problémák

Eszközök

Célok

Források
 Pályázat  Pályázat 

 Önkormányzati 
önerő 

Indikátorok
Városrehabilitációs 
felújítási munkákban 
foglalkoztatottak száma

Felújított lakások 
száma

Kulturális elkülönülés

Kulturális beilleszkedés, 
a cigány etnikumi 
hagyományok 
megtartása mellett

5. Szociális 
ellátórendszer 
fejlesztése

6. Közösségépítő 
programok

 Pályázat 

Ingyenes programokon 
résztvevő romák / 
hátrányos helyzetűek 
száma

Etnikai előítéletek a 
közigazgatásban az 
ügyfelekkel szemben

Diszkriminációmentes 
bánásmód

7. Képzések a 
közigazgatásban 
dolgozóknak

 Pályázat 

Antidiszkriminációs 
képzésen sikerrel részt 
vettek száma

Az általános iskolákban 
magas a lemorzsolódás

Alacsony 
lemorzsolódás

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, 
integrációja

 Pályázat 
 Állami normatív 

támogatás

Lemorzsolódás 
mértéke

Magas az alacsony 
képzettségűek aránya

Alacsony 
képzettségűek 
arányának csökkentése

2. Képzések a 
munkaerő-piaci 
felzárkóztatás 
érdekében

 Pályázat 

Sikeres képzést 
végzettek száma

 Vállalkozók 
egyesülete

 Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

 Tapolca Város 
Önkormányzata

 Tapolcai 
Városfejlesztési Kft.

 Tapolca Város 
Önkormányzata

 Cigány kisebbségi
Önkormányzat

 Vállalkozók 
egyesülete

Partnerek

 Tapolca Város 
Önkormányzata

 Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

 Oktatási 
intézmények

 Városfejlesztési Kft.
 Civil szervezetek

 Tapolca Város 
Önkormányzata

 Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

 Oktatási 
intézmények vezetői

 Tapolca Város 
Önkormányzata

 Cigány kisebbségi 
önkormányzat

 Szociális és 
Egészségügyi 
Alapellátási Intézet 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálata

 Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

 Tapolca Város 
Önkormányzata

 Veszprém megyei 
Munkaügyi Központ 
Tapolcai 
Kirendeltsége 

 Szakképző 

48. táblázat: Az antiszegregációs program elemei
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III. AZ ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM INTEGRÁCIÓS ESZKÖZEI

A fejezet „Az antiszegregációs program elemei” című táblázat „Eszközök„ részét tárgyalja, 
amelyek a következők:

1. Oktatás-nevelés fejlesztése, integrációja

2. Képzések a munkaerő-piaci felzárkóztatás érdekében

3. Tartós munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése

4. Lakásfelújítások támogatása

5. Szociális ellátórendszer fejlesztése

6. Közösségépítő programok

7. Képzések a közigazgatásban dolgozóknak.

1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS FEJLESZTÉSE

A település hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű /roma gyermekeinek óvodai 
nevelése és iskolai oktatása kiemelten fontos szereppel bír a társadalmi integrációban, mivel 
a későbbiekben ez teremti meg munkaerő-piaci integrációjuk alapját. A jobban képzett 
emberek több és jobb munkalehetőség közül választhatnak, ezzel javítva saját 
életkörülményeiket és a következő generáció, gyermekeik életesélyeit a társadalomban.

A nevelés és oktatás fejlesztésére ezért kiemelt hangsúlyt kell fektetni, új integrációt és 
felzárkóztató programokat tartalmazó pedagógiai módszerek alkalmazásával a hátrányos 
helyzetű népcsoportok integrációjában. Az integráció megvalósításához meg kell teremteni 
annak személyi és eszközfeltételeit is, hogy a megfelelő infrastrukturális háttér is biztosítva 
legyen. A következőkben Tapolca városának oktatás-nevelési helyzetéhez igazodó 
integrációt segítő eszközök kerülnek meghatározásra.

1.1. A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervben foglaltak elősegítése 
önkormányzati közreműködéssel

A város 2007. évben készítette el Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét, amelyben 
kitér az oktatás-nevelés helyzetére, az integrációt segítő eszközökre és a megvalósítandó 
fejlesztési elképzelésekre.  A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv megalkotásának 
alapvető célja, hogy a településen élő gyermekek számára biztosított legyen az 
esélyegyenlőség. Ennek érdekében célként tűzte ki a diszkriminációmentesség, a 
szegregációmentesség, a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés, az integráció 
biztosítását és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését.

1.1.1. Intézményi átszervezés

Az esélyegyenlőség biztosításáért a tapolcai óvodai nevelés települési helyzete 2008. évtől 
módosításra kerül. A jelenleg külön működő óvodák egy intézménnyé olvadnak össze, 
amelynek a jelenleg önálló intézmények tagintézményei lesznek. A vonatkozó új rendelet a 
31/2008 (II.15.) KT határozat, amely 2008. március 1. napjától lép érvénybe. Az iskolai 
nevelés települési helyzete 2008. évtől szintén megváltozik. A jelenleg külön működő 
önkormányzati fenntartású iskolák egy intézménnyé olvadnak össze, a jelenleg önálló 
intézmények tagintézmények lesznek. A vonatkozó új rendelet a 32/2008 (II.15.) KT 
határozat, amely 2008. március 1. napjától lép érvénybe. 
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1.1.2. Körzethatárok módosítása

Az iskolai körzethatárok megszűnnek, ez biztosítja majd az iskola szabad választásának 
lehetőségét is. Az átszervezéstől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
egyenletesebb eloszlását várják az intézmények között. Amennyiben az átszervezés nem 
hozza meg a várt eredményt, a körzethatárok visszaállításra kerülnek úgy, hogy azok az 
intézmények közötti integrációt növeljék.

1.2. Óvodai felzárkózatás, kedvezőbb iskolakezdési feltételek megteremtése 

1.2.1. Személyi- és infrastrukturális fejlesztések:

Az óvodáknak kiemelten fontos szerepe van a hátrányos helyzetűekhez/ roma kisebbséghez 
tartozó gyermekek kezdeti felzárkóztatásában. Ennek érdekében szükség van a jelenleg 
hiányzó fejlesztő pedagógus alkalmazására az szegregált területen élők gyermekei által 
igénybe vett Kertvárosi Óvodában. A fejlesztő pedagógus a gyermekekkel egyenként 
foglalkozva, felmérné a gyermek mentális fejlettségi állapotát és személyre szabott 
foglakozást végezne az egyedi célok elérése érdekében. 

Pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések:

 Fejlesztő pedagógus alkalmazása, 

 Fejlesztéshez szükséges eszközállomány beszerzése szükséges.

1.3. Általános iskolai integráció növelése

1.3.1. Integrált oktatás bevezetése

Tapolcán jelenleg integrált oktatás még nem került bevezetésre, ezért elsődleges célkitűzés 
ennek megvalósítása a rendelkezésre álló pályázati források felhasználásával. 

1.3.2. Iskolák jobb elérhetőségének biztosítása

Az iskolák közötti szegregáció csökkentésére jelenleg a városban menetrendszerinti iskolai 
buszjáratok biztosítanak lehetőséget a tanulóknak a település távolabbi iskoláiba való 
eljutásra. A buszok a kor színvonalának megfelelőek és megfelelő rendszerességgel (5-10 
perc) közlekednek. Az iskoláskorú gyermekek számára az utazás díjtalan. A szegregált 
terület határán 2 buszmegálló is található, amely a szegregált területről 5-10 perces sétával 
jó minőségű út- és járdaburkolaton7 közelíthető meg. A szegregált terület iskoláskorú 
gyermekei minden támogatást megkapnak a közlekedési és oktatási infrastruktúrához való 
egyenlő esélyű hozzáférése terén. 

1.3.3. A lemorzsolódás mértékének csökkentése, az iskolázottság növelése

A hátrányos helyzetű/ roma iskoláskorú gyermekek felzárkóztatásának és élethelyzet-
javításának fontos tényezője az általános iskolai tanulmányok sikeres elvégzése. A fentebb 
megjelölt általános iskolákban magas a lemorzsolódás aránya. Jelenleg sok hátrányos 
helyzetű/roma diák hagyja el az iskolát a 8. osztály befejezését megelőzően. A cél a 
lemorzsolódás csökkentése, az iskolázottság növelése, amely középtávon a célterület és a 
déli városrész szociális és munkaerő-piaci integrálódását segíti elő.

Pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések:

                                               
7 A 2006-2007. évi települési infrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetően, amely a szegregált területet 
is magában foglalta. A fejlesztés által érintett utcákat lásd 2. számú melléklet térképén.
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 a hátrányos helyzetű gyermekeknek segítésére szóló támogatási rendszerekhez 
való hozzáférés segítése, integrált helyi programok bevezetése

 hátrányos helyzetű gyermekek integrálódását segítő pedagógiai programok

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának segítése

 Integrációs folyamatok erősítése, pedagógiai módszertani program, kompetencia 
alapú programcsomagok 

1.3.4. Iskolák személyi- és eszközállományának fejlesztése

A településen a hátrányos helyzetű/ roma népesség iskoláskorú gyermekeinek legnagyobb 
hányada a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában és a Bárdos Lajos 
Általános Iskolában végzi általános iskolai tanulmányait. Az intézményekben az integráció 
biztosításának fontos eszköze az általános iskola oktatási személyi és eszközállományának 
infrastrukturális fejlesztése, állami céltámogatások és pályázati úton történő források 
lehetőség szerinti megszerzésével. 

Pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések:

 Oktatási nevelési intézmények személyi állományának fejlesztése, képzése 

 Intézmény infrastrukturális fejlesztése

 Intézmények közötti tapasztalatcsere

Az integrációs célok és a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv céljainak elérése 
érdekében a nevelési-oktatási intézmények – kiemelten Kertvárosi Óvoda, 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Bárdos Lajos Általános Iskola -
pályázati forrásokat keresnek és lehetőségük szerint elindítják a pályázás folyamatát. 

2. KÉPZÉSEK A MUNKAERŐ-PIACI FELZÁRKÓZATÁS ÉRDEKÉBEN

Az integráció során gondolni kell az aktív korú keresőképes tartósan munkanélküliek 
élethelyzetének javítására is. A tartós munkanélküliség egyik fő oka lehet a munkavállaló 
képzetlensége, amely az iskolát tanköteles korban elhagyó (lemorzsolódott) rétegeket sújtja 
leginkább. Ezen rétegeknek munkaerő-piaci felzárkózatása érdekében szakmát, érettségit, 
szakképesítést adó ingyenes képzések indítása és azokra részvevők toborzása szükséges. 
A képzések célja a tartós munkanélküliség arányának csökkentése a keresőképes 
lakónépesség között a szegregált területen. A cél olyan piacképes keresőfoglalkozásokról 
szóló ingyenes képzések indítása, amely hosszú távon megoldást jelenthet a szegregátum 
lakóinak jövedelmi helyzetük javítására, a tartós munkába állásukra.

Pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések:

 Képzéseket és egyéb humán erőforrás fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatást 
biztosítanak a TÁMOP forrásainak a terhére.

 Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése „Lépj egyet előre” program

 Alap szintű vállalkozói tanácsadás

Az eszközök ingyenes módon biztosítanak lehetőséget természetes személyek, tartós 
munkanélküliek számára vagyoni és élethelyzetük javítására. A programelemek 
megvalósításában kiemelt szerepet kap a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Veszprém 
megyei Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltsége. A felek között együttműködési 
megállapodás aláírására is sor került, amelyet az ASZT 4. melléklet tartalmaz. A 
Szervezetek közötti együttműködést a Partnerség című fejezet mutatja be részletesen.
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3. TARTÓS MUNKANÉLKÜLIEK ELHELYEZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

3.1. Önkormányzati és helyi vállalkozók összefogása

3.1.1. A közmunka lehetőségének biztosítása

Tapolcán jelenleg 11 fő végez közcélú, közhasznú munkát. Az aktív korú, munkanélküli, 
tartósan segélyezett munkakeresőket iskolai végzettségük (8 osztály vagy ennél 
alacsonyabb) alapján választják ki, akik a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztató 
beszélgetésen vesznek részt. Beleegyező nyilatkozatukat követően orvosi munka-
alkalmassági vizsgán vesznek részt a leendő munkavállalók. 9 fő köztisztasági munkavállaló, 
melyből 5 fő roma származású (ez bizonyított, vagy annak mondható). A közmunkát végzők 
a következő utcákban laknak: Arany J. u (hajléktalan szálló), Petőfi u., Vörösmarty u., Zöldfa 
u., Csányi L. u., Szent L. u., Keszthelyi út., Diszel - István u., valamint a szegregátum 
területéről a Csobánc utca. A közmunkát végzők folyamatos létszámemelése a 2007-2013. 
évek között tervezett.

3.1.2. Tartós munkanélküliek alkalmazása a városrehabilitációs munkálatokban

A 2007-2013 évek városrehabilitációs tevékenységei során előnyt élvez majd az a 
vállalkozás, amely hátrányos helyzetűeket/ roma kisebbséget foglalkoztat. A 
közbeszerzéseknél az ugyanolyan árajánlatot adó vállalkozások esetében a szegregált 
területről származó hátrányos helyzetűeket/ romákat foglalkozatók előnyt élveznek majd. A 
szegregált terület keresőképes lakosságának munkaerő-piaci integrációja érdekében 
Tapolca Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet majd a tartós munkanélküliek 
helyzetének javítására, ezért a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Veszprém megyei 
Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltségével és a helyi vállalkozókkal együttműködik.

Pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések:

 Tartós munkanélküliek önfoglalkoztatásának segítése

 Fiatalok gyakornoki programja

3.1.3. Tartós munkanélküliek és romák alkalmazása helyi vállalkozók által, hosszabb távú 
munkalehetőségek biztosítása

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács munkahelyteremtő beruházások 
támogatására évenként pályázatokat ír ki, amelynek célja új munkahelyek létrehozását 
eredményező beruházások támogatása. A támogatás megítélésekor előnyben részesül a 
tartós munkanélkülit vagy romát alkalmazó vállalkozás. A pályázatok a megyei lapokban 
(Veszprém megyében a Napló) is meghirdetésre kerülnek. A helyi vállalkozók a pályázati 
lehetőségről értesülhetnek továbbá a www.szmm.gov.hu honlapról is. Az eredményes 
információhoz jutás érdekében a helyi vállalkozók más szervezettek való együttműködését a 
Partnerség fejezet mutatja be.

4. LAKÁSFELÚJÍTÁSOK TÁMOGATÁSA

A szegregált terület épületállományának színvonala változó, az épületek homlokzata 
nagyrészt felújításra szorul, komfortfokozatuk jó, a belső térben egészségre káros problémák 
nem tapasztalhatók.  A lakásfelújítások nagyobb arányú javulása várható a lakók jövedelmi 
viszonyainak javulása által. 

4.1. A szegregált terület jövedelmi viszonyának emelése

A szegregált területen legsúlyosabb probléma a munkanélküliség leküzdése. 
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A Veszprém megyei Munkaügyi Központ, Tapolca Város Önkormányzatával, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a Családsegítő Szolgálat partnerség keretében 
együttműködési megállapodást kötött a tartós munkanélküliség leküzdése és a célcsoport 
társadalmi integrációja érdekében. A fent említett szervezetek napi kapcsolatban állnak a 
terület lakóival és együttműködésük révén biztosítják a hátrányos helyzetű lakóknak a 
társadalmi és gazdasági felemelkedést. A szegregált terület felemelkedését eredményező 
együttműködés, az együttműködők és partnerek szerepének bővebb kifejtését a Partnerség
című fejezet tartalmazza. 

4.2. A szegregált terület infrastruktúra színvonalának emelése önkormányzati
támogatással

A területen 2005-2007. években járda és útfelújítások, valamint infrastrukturális 
fejlesztésekre is sor került (lásd ASZT 2. melléklet). A munkálatok tovább folytatódhatnak a 
helyi önkormányzatok számára nyújtott regionális (TEUT) és központi pályázati (KDOP) 
forrásokból.

4.3. Lakásfelújítások támogatása a településrendezési terv 2008. évi módosításával

A régi településrendezési terv kizárólag tömbházas beépítési módot tett lehetővé, a 
szegregált területen az épületek felújítását nem engedélyezte, amely a terület 
épületállományának külső leromlásához vezetett. A 2008. évben felülvizsgált jelenleg 
hatályos településrendezési terv helyi építési szabályzatának 6. § 3. bekezdése rendelkezik 
a terület új beépítési módjáról ( ASZT 2. melléklet). Az új szabályozás lehetővé teszi a 
kialakult beépítési mód mellett az épületek karakterének megtartásával azok felújítását. Az új 
szabályozás hatásaként elindultak az egyes épületek magánerős felújításai. A területen a 
2006-2007. évben történt csatornázási, járda- és útburkolat felújítási munkálatok hatásaként
magasabb színvonalú lakások kialakulása várható, településépítészeti szempontból a terület 
integrációja elősegített és biztosított. 

5. SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE

A hátrányos helyzetű népesség/roma kisebbség szociális integrációjának alapvető feltétele a 
szociális ellátórendszer fejlesztése, amely tevékenységben Tapolcán kiemelt hangsúlyt kap 
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések:

 Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére

 Szociális segítségnyújtás fejlesztése 

 Hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása

A célok eléréséhez együttműködés szükséges a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, az 
oktatási-nevelési intézmények vezetőivel. A megvalósításhoz szükséges források 
megszerzése érdekében a Cigány Kisebbségi önkormányzat és a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályázati forrásokat keresnek 
és lehetőségükhöz mérten elindítják pályázást.

6. KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK, KULTURÁLIS INTEGRÁCIÓ

A közösségépítő programok célja a hátrányos helyzetű népesség/ roma kisebbség kulturális 
integrációja, a roma identitás és kultúra hagyományainak megtartása mellett. A programokat 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, együttesen alakítják ki. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenleg a következő közösségépítő-kulturális 
programokat bonyolítja: 

 Holocaust emlékmű elhelyezése (pályázati úton nyert összegből)

 Tapolcai Városi Televízióval való megállapodás értelmében cigány nyelvű híranyag 
közlése a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról (a műsoridőt a Tapolca 
Önkormányzat biztosítja ingyen).

 Polgárőrségben tagság vállalása 1 fővel

 Családtervezési felvilágosítő előadás Dr. Zsiray Ferenc vezetésével (termet a 
Tapolcai Önkormányzat biztosítja ingyen)

 Együttműködés a Városszépítő Egyesülettel a hősi halottak sírhelyeinek 
rendbetételénél.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a továbbiakban is folytatni kívánja kulturális és 
közösségépítő tevékenységét.

A közösségépítő programokba tetszés szerinti további civil szervezet is bevonható, előnyös, 
ha a szegregált területről alakuló szervezetet vonnak be a megvalósításba. A civil 
szervezetek alakulását, fennmaradását és működését Közép-dunántúli Regionális pályázati 
források biztosítják. A cél elérésében, a források megtalálásában kiemelt hangsúlyt kap a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, akik a lehetőségeket kihasználva indítják el a 
pályázás folyamatát.

Az együttműködő szervezetek és partnerek feladatát a Partnerség fejezet mutatja be 
részletesen.

7. KÉPZÉSEK A KÖZIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓKNAK

A roma integráció biztosítása nem lehetséges a döntéshozó szervezetek és az oktatási 
nevelési intézmények képviselőinek bevonása nélkül. Az antidiszkriminációs képzések 
biztosítják számukra a roma kultúra megismerését és jobb elfogadását. A képzésekre 
pályázati forrásokból (KDOP) kerülhet sor.

A programok koordinátora és a pályázati források felkutatója a Tapolcai Városfejlesztési Kft. 
Integrációs Csoportja, melynek során együttműködik a döntéshozó szervezetek képviselőivel 
és az oktatási-nevelési intézmények vezetőivel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával 
és a megvalósításba bevonni kívánt civil szervezet képviselőjével. 
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IV. AZ ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM FORRÁSAI

A fejezet „Az antiszegregációs program elemei” című táblázat „Források„ részét tárgyalja.

A program megvalósításához külső erőforrásokat, szervezeteket is be kell vonni; a 
munkaügyi központ támogatásait, a szociális integrációt segítő intézkedések 
alapfeladatainak jelentős részét finanszírozó normatív támogatásokat (pl.: közgyógyellátás, 
lakhatási támogatás, ingyenes tankönyv, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.), 
pályázatok céltámogatásait.  A cél elérésében érdekelt felek a program megvalósítás 
forrásainak előteremtése során folyamatosan figyelemmel kísérik az aktuális pályázati 
kiírásokat és egyeztetnek a partnerszervezetekkel, valamint elindítják a pályázás folyamatát. 

Tapolca Város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi forrásainak 
lehetőségéhez képest mérten támogatja a célok elérését és biztosítja a pályázatokhoz 
szükséges önerőt.

A program lehetséges forrásai:

 Önkormányzati önerő (Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Tapolca Város 
Önkormányzata)

 Állami normatív- és cél támogatások

 Közép-dunántúli Regionális Operatív Program pályázatai

 Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatai

A program megvalósításához 2007-2013. programozási időszakban rendelkezésre álló 
pályázati forrásait a következő táblázat jeleníti meg.
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Eszköz Srsz. Tevékenység Konstrukció Konstrukció röviden Konkrét pályázati célok Megjegyzés Kiíró

Oktatás i  integráció

1.

Infrastrukturális 
fejlesztés tartalmi 
támogatása

TÁMOP 3.1.4.

Az uniós társfinanszírozással 
megvalósuló közoktatási 
infrastruktúra-fejlesztési programban 
résztvevő intézmények tartalmi, 
pedagógiai munkájának fejlesztése, 
hogy a fizikai környezet 
korszerűsítése új oktatási kultúra és 
tartalom fejlesztésével együtt 
valósuljon meg a minőségi oktatás és 
hozzáférés érdekében.

- A hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési 
igényű tanulók többségi iskolarendszeren belüli 
oktatását, integrálást segítő pedagógiai programok, 
fejlesztések, és azok gyakorlati megvalósítása. 

- Továbbképzések pedagógusoknak, 
iskolavezetőknek, felkészítések (önkormányzati 
döntéshozók, szakmai szervezetek, civil 
szervezetek, szülői szervezetek, kisebbségi 
önkormányzat),

- Taneszközök, mérőeszközök tanulók, 
pedagógusok számára

Kiemelten 
kezelendő az 
oktatás fejlesztése 
során.

NFU

2.

Közoktatási 
infrastruktúra 
fejlesztése

KDOP 5.1.1.

Integrációs oktatás-nevelés 
elősegítése a hátrányos helyzetű 
gyermekek/ tanulók esetében, a 
minőségi oktatás megteremtéséhez 
szükséges infrastruktúra 
fejlesztésével

- Közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató 
intézménye infrastrukturális fejlesztésének 
keretében az épületek felújítása, korszerűsítése, 
bővítése.

NFÜ

3.

A pedagógiai, 
módszertani 
reformot támogató 
informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése -
intézményi 
pályázatok

TIOP 1.1.1.

Az élethosszig tartó tanulás 
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez 
szükséges, egyenlő hozzáférést 
biztosító IKT infrastruktúra 
megteremtése

informatikai infrastruktúra (számítógépek, Wifi 
hálózati elemek, interaktív táblák, projektorok, 
kiszolgáló eszközök) beszerzése.

NFU

4. Innovatív iskolák TÁMOP 3.1.3.

A kompetencia alapú oktatási 
programcsomagok disszeminációja, a 
programok adaptációja, 
továbbfejlesztése, intézményi 
implementációja. (6 kompetencia 
terület+ óvodai fejlesztés).

- Kompetencia alapú oktatási programcsomagok, 
digitális tananyagok és eszközhasználat, az oktatási 
programok adaptációja, továbbfejlesztése, a sajátos 
nevelési igényű tanulók, inkluzív oktatása során 
személyközpontú, egyénre szabott, komplex 
fejlesztési folyamatokon való végigkísérése. 

NFU

5.
Pedagógiai kultúra 
korszerűsítése

TÁMOP 
3.1.5.A

A pedagógiai kultúra korszerűsítése, 
új módszerek, eszközök 
használatának széleskörű 
megismertetésével és 
elterjesztésével

- Továbbképzési programok tervezése, 
akkreditálása és lebonyolítása Intézményi 
érzékenyítő, felkészítő tréningek megtartása. 

- Belső intézményi illetve intézmények közötti, 
partnerségben megvalósított képzések 
továbbképzések megvalósítása. 

NFU

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, 
integrációja

6.
Az oktatási 
esélyegyenlőségi 
programok 

TÁMOP 3.3.2. 
B komponens

A halmozottan hátrányos helyzetű és 
roma tanulók oktatási 
esélyegyenlőségének biztosítása 

- Intézményi integráció (egységes iskola) 
megvalósítása, a tagintézmények közötti szakmai 
együttműködés egységes pedagógiai programon 

NFU
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végrehajtásának 
támogatása

egyebek mellett az iskolai 
szegregáció mértékének 
csökkentése, az óvodáztatási 
arányuk növelése, az indokolatlan 
fogyatékossá minősítés 
visszaszorítása, valamint a minőségi 
oktatáshoz való hozzáférésük 
javítása révén.

nyugvó folyamatossága, a kompetencia alapú 
programok implementációja. 

- Az integrációs folyamatok erősítése, 
deszegregációs programok indítása, hálózatok 
komplex szakmai támogatása, ehhez kapcsolódó 
nemzetközi jó gyakorlatok beszerzése és 
publikálása. 

- Esélyegyenlőségi helyzetelemzéshez kapcsolódó 
tevékenységek támogatása, az integrált 
intézmények (egységes iskolák) disszeminációs és 
mentorálási tevékenységének támogatása. 

- A pedagógiai kultúra megújítása, kiemelten az 
integrációval kapcsolatos metodikákra.

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, 
integrációja 7.

Tanoda programok 
támogatása

TÁMOP 3.3.5. 
A komponens

Az iskolai lemorzsolódás 
csökkentése, a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók 
továbbtanulási útjainak megerősítése.

- Számítógép és Internet használat biztosítása 
valamennyi diák számára; Szabadidős 
tevékenységek, klubok működtetése (szülők aktív 
szerepvállalása lehetőségének biztosítása mellett); 

- A tanulók identitástudatának erősítése; 

- A továbbtanulást közvetlenül segítő 
tevékenységek; 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára 
kialakított támogatási rendszerekhez való 

hozzáférés elősegítése; 

- Tanulmányokat támogató, szociális 
hátránykompenzáló eszközök és szolgáltatások

igénybevétele (utazási, szociális jellegű és 
tanulmányi eszközök, szolgáltatások rendelkezésre 
bocsátása a rászoruló; 

diákoknak); 

- Szülőkkel való aktív kapcsolattartás; 

- Intézményközi találkozók horizontális tanulás 
érdekében

Az internet jelenleg 
is mindenki 
számára 
hozzáférhető. 

A cél a pályázat 
által nyújtott egyéb 
felzárkózató 
lehetőségeinek 
kihasználása.

NFU

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, 
integrációja 8.

Biztos Kezdet 
program 

TÁMOP 5.2.4.

A gyermekek esélyeinek növelése, a 
problémák korai felismerése, a 
programhoz kapcsolódó 
szakemberek folyamatos támogatása, 
gyermekek sikeres iskolakezdése.

- A gyermekek fejlődésének elősegítése, fejlődési 
problémáik korai felismerése és fejlesztése, fejlesztő 
szakemberek alkalmazása, önkéntesek, laikus 
segítők bevonása, biztos Kezdet közösségi terek 
berendezése.

NFU
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- Együttműködés a családokkal, szakmai hálózatok 
működtetése a speciális nevelést igénylő gyermekek 
és családjuk támogatása, beleértve a szakosított 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a közösségi 
részvétel és a helyi közösségek erősítése.

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, 
integrációja 9.

Gyermekek és 
fiatalok integrációs 
programjai

TÁMOP 5.2.5.

Hátrányokkal küzdő iskoláskorú 
gyermekek és fiatalok részére az 
oktatási rendszeren kívüli integrációs, 
prevenciós programok indítása, 
amelyek kompenzálják a 
hátrányaikat, segítik az iskolai 
megfelelést és a megfelelő társadalmi 
minták elsajátítását, a munka világára 
való felkészülést.

- Gyermek és ifjúsági programok:

az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, 
felzárkóztató és preventív programok, csellengők 
bevonása, családi funkciókat erősítő programok

- A szülői kompetenciák fejlesztése, „szülők 
iskolája”, a szülők munkába állásához kapcsolódó 
szolgáltatások támogatása, 

- Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése, sikeres 
életkezdését segítő, valamint elkallódását, a 
devianciákat megelőző programok támogatása.

A jelenleg 
folyamatban lévő 
(csellengők) 
program folytatása.

NFU

Munkaerő -p iaci  in tegráció

2. Képzések a 
munkaerő-piaci 
felzárkóztatás 
érdekében

- Ingyenes 
(szak)képzések

10.

Munkaerő-piaci 
kulcskompetenciák 
fejlesztése „Lépj 
egyet előre” 
program

TÁMOP 2.1.2.

A gazdaság versenyképességének 
növeléséhez szükséges, képzett 
felnőtt lakossági munkaerő 
biztosítása.

- Ingyenes szakképzési programon való részvétel.

Veszprém megyei 
Munkaügyi 
Központ Tapolcai 
Kirendeltségének 
hatáskörében

NFU

2. Képzések a 
munkaerő-piaci 
felzárkóztatás 
érdekében

- Ingyenes 
(szak)képzések

11.

Alap- és emelt 
szintű vállalkozói 
tanácsadás 
támogatása

KDOP 1.4.1.

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
sikeres működéséhez, piaci 
pozíciójának, versenyképességének 
erősítéséhez szükséges ismeretek, 
tudás elterjesztése, elérhetőségének 
javítása tanácsadás biztosítása 
révén.

- Kezdő vállalkozás indításához szükséges 
üzletviteli tanácsadás.

Veszprém megyei 
Munkaügyi 
Központ Tapolcai 
Kirendeltségének 
hatáskörében

NFU

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

- Hátrányos helyzetű 
munkakeresők 

12.
Önfoglalkoztatási 
támogatás

Felhívás 
álláskeresők 
részére 
vállalkozóvá 
válásukat 
elősegítő 
támogatására

A Közép-dunántúli Régióban legalább 
három hónapja folyamatosan 
álláskeresőként nyilvántartottak 
munkaviszonyon kívüli 
főfoglalkozásban történő 
önfoglalkoztatásának elősegítése.

- Tartósan munkanélküliek vállalkozásalapítási 
tevékenységének támogatása.

Veszprém megyei 
Munkaügyi 
Központ Tapolcai 
Kirendeltségének 
hatáskörében

KDRMK
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elhelyezkedésének 
elősegítése

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

- Hátrányos 

helyzetű 
munkakeresők 
elhelyezkedésének 
elősegítése

13.
Közmunka 
biztosítása

Közmunka 
200x

A hosszabb ideje munkát nem találó, 
szociális segélyre jogosult 
álláskeresők átmeneti foglalkoztatása 
önkormányzati, közösségi célú 
feladatok ellátásával.

- A települések belterületi útjainak fenntartása, 

önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások 
építése, felújítása,

állami és önkormányzati közintézmények felújítása, 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
alapellátási formák biztosítása

2007. évben a 
város nyertes 
pályázó, jelenleg is 
működik.

SZMM

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

- Hátrányos helyzetű 
munkakeresők 
elhelyezkedésének 
elősegítése

14. Gyakornoki program Célpályázat

Hátrányos helyzetű csoportok 
munkához való jutása az élet 
különböző területén gyakornoki 
programok biztosításával.

- Gyakornoki program az élet számos területén.

Tapolca Város 
Önkormányzata 
jelenleg is folytat 
ilyen programot.

PHA

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

- Hátrányos helyzetű 
munkakeresők 
elhelyezkedésének 
elősegítése

15. Munkahelyteremtés SZMM- MPA

új munkahelyek létrehozását 
eredményező beruházások 
támogatása elsősorban az ország 
gazdasági, társadalmi és 
munkaerőpiaci szempontból 
kedvezőtlen helyzetű térségeiben, a 
hátrányos helyzetű munkavállalók 
foglalkoztatásának ösztönzése, a 
területi kiegyenlítő folyamatok 
elősegítése

- Hátrányos helyzetű / roma munkavállalók 
elhelyezkedésének hosszú távon való biztosítása

SZMM
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Lakhatási  integráció

4. Lakásfelújítások 
támogatása 16.

Infrastruktúra (út, 
közmű) felújítások

HÖF-TEUT Az önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó infrastruktúra 
megteremtése 

- Út- és járdafelújítás. KDRFT

4. Lakásfelújítások
támogatása 17.

Belterületi utak 
fejlesztése

KDOP 4.2.1.B

Önkormányzati belterületi utak 
biztosításával a települési 
szolgáltatások gyorsabb elérése, a 
közösségi közlekedési eszközök 
gyorsabb elérhetősége

- Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
korszerűsítése, felújítása, megerősítése, a települési 
központok megközelíthetőségének javítása 
érdekében.

- A fejlesztések az útberuházásokhoz kapcsolódó 
infrastrukturális és közterületi elemek 
korszerűsítését (csapadékvíz-elvezetés, szükséges 
közmű kiváltás, közterület rendezés, közterület 
revitalizáció, elválasztott rendszerű gyalogos 
közlekedés biztosítása), a közlekedésbiztonság 
növelését (biztonsági berendezések, 
forgalomtechnikai eszközök és jelzések) szolgáló 
beruházásokat is.

NFU

Szociál is  integráció

5. Szociális 
ellátórendszer 
fejlesztése 18.

Integrált helyi 
programok a 
gyerekszegénység 
csökkentésére

TÁMOP 5.2.3.
A gyermekek esélyeinek növelése 
érdekében; támogatni a szakemberek 
együttműködéseit,

- A családterápiás módszerek elterjesztése, szülői 
szerepre való felkészítést célzó fejlesztések, családi 
működési zavarok kezelése.

- A gyerekek készségeit fejlesztő szabadidős, sport 
lehetőségek. 

- A szakemberek együttműködéseinek fejlesztése, a 
jelzőrendszer hatékonyabb működtetése.

Lehetséges partner 
a Szociális és 
Családsegítő 
Szolgálat

NFU

5. Szociális 
ellátórendszer 
fejlesztése 19.

Szociális 
segítségnyújtás 
fejlesztése B 
komponens: 
Szociális 
szolgáltatások

KDOP 5.2.1.

Szociális törvényben nevesített 
szociális alapszolgáltatások és a 
Gyermekvédelmi tv-ben nevesített 
gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése az 
önkormányzati felelősségi körbe 
tartozó közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításával.

- Család és otthonközeli ellátások infrastrukturális 
fejlesztése:

  Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás; Közösségi ellátások; 
Támogató szolgálat; Utcai szociális munka

- Családsegítő szolgálat infrastrukturális fejlesztése

- Nappali ellátások infrastrukturális fejlesztése

- Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése: Gyermekjóléti szolgáltatás

- Gyermekek napközbeni ellátásának 
infrastrukturális fejlesztése

Cél a Családsegítő 
Szolgálat 
infrastrukturális 
fejlesztése. 
Jelzőrendszeres 
segítségnyújtás 
megvalósítása 
folyamatban.

NFU

6. Közösségépítő 20. Hagyományos KDOP 3.1.1. Hagyományos közművelődési - Művészeti és közművelődési programok . MSZA
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programok közművelődési 
tevékenységek 
támogatása

A_B

Célpályázat

tevékenységek támogatása, melyek 
kifejezetten a helyi lakosság kulturális 
alapismereteinek a bővítését 
szolgálják.

megvalósítására,
- a kultúra területén tevékenykedő civil szervezetek, 
alkotócsoportok működésének támogatására,
- ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely 
hozzájárul a település helytörténetének, kulturális 
értékeinek a bemutatásához, 
- a humán műveltség, a művészettörténet, a 
zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra 
alapismereteinek a megismertetésére folyamatos 
jelleggel.

7. Képzések a 
közigazgatásban 
dolgozóknak 21.

Antidiszkriminációs 
Képzések Mediációs 
tréningek, 
konfliktuskezelés

Célpályázat

Civil szervezetek, önkormányzatok, 
kisebbségi szervezetek 
megismertetése a demokrácia-
technikákakka, a technikák oktatása, 
illetve konfliktuskezelő, 
szervezetfejlesztő szolgáltatások.

Kiegészítő „Soft” tevékenység

OFA

NEKHI

TÁMOP

A táblázatban használt rövidítések:

KDOP: Közép-dunántúli Operatív Program, TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program, TIOP: Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program, HÖF: Helyi Önkormányzati Fejlesztések , KDRMK: Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, KDRFT: Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács, SZMM: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, MSZA: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, OFA: 
Országos Foglalkozatási Közalapítvány, NEKHI: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

.



V. AZ ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM ÜTEMEZÉSE

20. táblázat: Az antiszegregációs program ütemezései

Megvalósítás lehetséges ütemezése és teljes összege mFt
Srsz.

Integráció 
megneve-zése

Tevékenység 
megnevezése

Lehetséges pályázó / közreműködő 
megnevezése

Megvalósítás 
mely 

akcióterületen 2008. 2009 2010 2011 2012 2013

Belvárosi 5 5

1.
Infrastrukturális fejlesztés 
tartalmi támogatása

Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Veszprémi Érsekség

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)
Déli 5 5

2.
Közoktatási infrastruktúra 
fejlesztése

Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Veszprémi Érsekség

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)

Déli 10 10

Belvárosi 5 5

3.

A pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztése - intézményi 
pályázatok

Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Veszprémi Érsekség

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)
Déli 5 5

Belvárosi 5 5

4. Innovatív iskolák

Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Veszprémi Érsekség

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)
Déli 5 5

Belvárosi 5

5.
Pedagógiai kultúra 
korszerűsítése

Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Veszprémi Érsekség

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)
Déli 5

Belvárosi 10 5

6.

Oktatási 
integráció

Az oktatási esélyegyenlőségi 
programok végrehajtásának 
támogatása

Bárdos Lajos Általános Iskola, 
Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola,

Kertvárosi Óvoda Déli 10 5
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Megvalósítás lehetséges ütemezése és teljes összege mFt
Srsz.

Integráció 
megneve-zése

Tevékenység 
megnevezése

Lehetséges pályázó / közreműködő 
megnevezése

Megvalósítás 
mely 

akcióterületen 2008. 2009 2010 2011 2012 2013

7.
Tanoda programok 
támogatása

Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Veszprémi Érsekség 

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)

Déli 5

Belvárosi 5 5

8. Biztos Kezdet program 

Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Veszprémi Érsekség

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)
Déli 5 5

Belvárosi 5

9.
Gyermekek és fiatalok 
integrációs programjai

Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Veszprémi Érsekség 

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)

Déli 5

10.

Munkaerő-piaci 
kulcskompetenciák 
fejlesztése

„Lépj egyet előre” program

Álláskereső természetes személy Déli 0 0 0 0 0

11.

Alap- és emelt szintű 
vállalkozói tanácsadás 
támogatása

Egyéni vállalkozó Déli 0 0 0 0 0

12. Önfoglalkoztatási támogatás Álláskereső természetes személy Déli 0

13. Közmunka biztosítása
Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Déli 5

14. Gyakornoki program Természetes személy Déli 5

15.

Munkaerő-piaci 
integráció

Munkahelyteremtés
Gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó

Déli 8 8 8 8 8

16.
Infrastruktúra (út, közmű) 
felújítások

Tapolca Város Önkormányzata Déli 10 10

17.

Lakhatási 
integráció

Belterületi utak fejlesztése Tapolca Város Önkormányzata Déli 5
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Megvalósítás lehetséges ütemezése és teljes összege mFt
Srsz.

Integráció 
megneve-zése

Tevékenység 
megnevezése

Lehetséges pályázó / közreműködő 
megnevezése

Megvalósítás 
mely 

akcióterületen 2008. 2009 2010 2011 2012 2013

18.

Integrált helyi programok a 
gyerekszegénység 
csökkentésére

Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása

Veszprémi Érsekség

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)

Belvárosi 5

19.

Szociális segítségnyújtás 
fejlesztése B komponens: 
Szociális szolgáltatások

Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Veszprémi Érsekség 

(Nagyboldogasszony RK Ált. Iskola)

Belvárosi 5 5

Belvárosi 5 5 5

20.

Hagyományos 
közművelődési 
tevékenységek támogatása

Civil szervezet
Déli 5 5 5

21.

Szociális 
integráció

Antidiszkriminációs 
Képzések Mediációs 
tréningek, konfliktuskezelés

Közalkalmazott Belvárosi 5 5

A program fejlesztéseinek várható költségeit az IVS XI. fejezetének 1. és 4. alfejezete mutatja be. A vonatkozó akcióterületen a tevékenységek 
költségei átlagosan 80%-os támogatási intenzitással számoltak. 

Pályázás 5 Tevékenység és pályázható összege mFt-ban
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VI. PARTNERSÉG

Az antiszegregációs terv megvalósításában a következő szervezetek vesznek részt:

Partnerek:

 Tapolca Város Önkormányzata
 Tapolcai Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
 Szociális és Egészségügyi Alapellátó Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata
 Veszprém megyei Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltsége

A partnerség célja:

Tapolca Város Önkormányzata a kiegyensúlyozott városfejlődés és a települési 
esélyegyenlőség érvényesítése, valamint az antiszegregációs tervben foglaltak 
megvalósítása érdekében együttműködik a fent említett szervezetekkel.

A partnerség formája:

Együttműködési megállapodások a felek között.

A partnerség elvei:

 Partnerség és participáció: széles vállalkozói és civil szervezeti kör bevonása a 
fejlesztésekbe, önálló kezdeményezések segítése, partnerségi hálózat kialakítása, 
valamint lehetőség szerint a helyi lakosok mind szélesebb rétegének aktív bevonása a 
fejlesztési programokba. Az együttműködés figyelemmel kíséri a hazai jó példákat .

 Önszerveződés: helyi, civil kezdeményezések prioritása, ezek támogatása, a térségi 
kezdeményezések sokszínűségéből fakadó közösségi erőforrás megőrzésével

 Mérhetőség: az együttműködő szervezetek világos célkitűzések és eredmény elvárások, 
indikátorok alapján együttműködésre törekednek.

 Nyitottság: más szervezetek, egyesületek, intézmények felé.

A partnerek közös feladatai:

 Együttműködnek településfejlesztés és a települési stratégiai tervezés előkészítésében, 
különös tekintettel az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az abban foglalt 
antiszegregációs terv projektjeire.

 Együtt vesznek részt az antiszegregációs terv fejlesztési programjában, elősegítik új 
munkahelyek termtését.  

 Együttműködnek speciális rétegprogramok területi hatástanulmányainak elkészítésében 
(roma/ cigány származású, megváltozott munkaképességű és/ vagy fogyatékossággal 
élő, tartósan állástalan, pályakezdő, női munkanélküliek esetében), figyelembe véve és 
alkalmazva az uniós esélyegyenlőségi politikákat (nemek közötti egyenlőség, 
fenntarthatóság, környezeti szempontok, átláthatóság, elérhetőség, innováció).
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 Folyamatosan konzultációt szerveznek az együttműködési lehetőségekről és 
együttműködnek más területeken, amelyek a közös értékek és érdekek mentén a 
későbbiekben kerülnek felszínre.

Tapolca Város Önkormányzat feladatai:
 Biztosítja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének részvételét a képviselőtestületi 

üléseken.
 Elősegíti a települési esélyegyenlőségi terv és az antiszegregációs program 

végrehajtását a városfejlesztés során.
 Kikéri a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjainak véleményét és együtt döntenek a 

cigányságot érintő szociális ügyekben, oktatással-neveléssel kapcsolatos kérdésekben, 
foglalkozatási programok szervezésében, lakhatással kapcsolatos kérdésekben.

 Technikai segítséget nyújt és tulajdonában álló üres helyiségek átadásával segítheti a 
Családsegítő Szolgálat illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szociális integrációval 
összefüggő tevékenységét.

 Tervezi költségvetésében 1 fővel a Családsegítő Szolgálat személyi állományának 
bővítését.

Családsegítő Szolgálat feladatai:
 Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket.
 Kezdeményezi az önkormányzatnál új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan 

rászorult csoportok, személyek speciális ellátását.
 egyes szociálisan rászorult csoportok esetében megfelelő források esetén közösségépítő 

tevékenységet végez (klubok, táborok, kirándulások szervezése). 
 A nehezen kommunikáló, bizalmatlan, alacsonyan iskolázott, rosszul tájékozódó, 

érdekeiket át nem látó, képviselni nem tudó lakó csoportokra összpontosít. Maximálisan 
kihasználja a célzott területen működő és a nem itt székelő, de itt is mozgó intézmények, 
szerveződések terepismeretét és kapcsolatrendszerét. 

 Fejleszti szervezetét, személyi állományát 1 fővel a feladatok ellátása érdekében.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatai:
 A települési esélyegyenlőségi program és az antiszegregációs tervben foglaltak 

figyelembevételével a célcsoport sajátos igényeihez alkalmazkodó települési roma 
programot dolgozhat ki.  Felméri a célcsoport igényeit és az antiszegregációs tervhez 
kapcsolódóan akcióterveket dolgozhat ki.

 A programokhoz kapcsolódó célok elérése érdekében pályázatfigyelést végez, 
amennyiben szükségesnek látja, pályázik és biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt. 
Ha önerő nem áll rendelkezésére, akkor Tapolca város Önkormányzatának segítségét 
kérheti a forrás előteremtésében. 

 Lakossági egyeztető fórumokat szervez, amelynek feladata, hogy megvizsgálja a roma 
települési program végrehajtását, szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására. 

 Kommunikáció kapcsán a tervek előrehaladásáról – építve az elektronikus információs 
technológiában rejlő lehetőségekre – folyamatosan tájékoztatja a közélet és a civil szféra 
képviselőit. 
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 Figyelemmel kíséri az antiszegregációs tervben illetve - amennyiben rendelkezésre áll -  
a települési roma programban foglaltakat és forrásokat keres a kitűzött célok 
megvalósítása érdekében.

 A CKÖ kiemelt feladatának tekinti, hogy minden olyan szerveződést segít, mely a romák 
társadalomba való integrációját elősegíti.

 Segíti a cigány etnikai hagyományok ápolását, a roma identitás megőrzését.
 Elősegíti a hátrányos helyzetű cigány etnikai lakosság oktatását, szociális 

felzárkóztatását, a hitélet erősödését és az egyházak szerepének erősödését.
 Közreműködik a cigány kisebbség életkörülményeinek javításában, foglalkoztatásuk 

elősegítésében, valamint a cigány etnikum érdekeinek képviseletében.
 Tartós munkanélküliek / romák számára munkalehetőséget nyújt a városrehabilitációs 

felújítási munkálatokban.
 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagot delegál a városrehabilitációs munkálatokkal 

összefüggő közbeszerzési eljárások előkészítési folyamataiba, javaslatokat tesz.

Veszprém megyei Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltségének feladatai:

 Együttműködik Tapolca Város Önkormányzatával, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal.

 Folyamatosan tájékoztatja Tapolca Város Önkormányzatát, Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatát és a Helyi vállalkozókat az aktuális munkahelyteremtő pályázati 
lehetőségekről, ingyenes képzési formákról.

  Képviselője meghívottként részt vesz a helyi vállalkozói fórumon és tájékoztatást nyújt 
az aktuális munkahelyteremtő pályázatokról.


21. táblázat: Partnerek és együttműködő szervezetek az antiszegregációs tervben

Partnerek

Cigány 
Kisebbségi 

Önkor-
mányzat 

Tapolca 
város 

Önkor-
mányzata

Veszprém 
megyei 

Munkaügyi 
Központ 
Tapolcai 

kirendeltség

Család-
segítő

Szolgálat

Együttműködő szervezetek

Civil 
szervezetek

Általános iskolák  
(Nagyboldogasszony 

RK. Ált. iskola, Bárdos 
Lajos Ált. Isk.)

Tapolcai 
Vállalkozók 
egyesülete

Tapolca és 
Környéke 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása

Rendőrkapit
ányság és 

Polgárőrség

Együttműködő szervezetek:

A partnerek más szervezetekkel, a cél elérése érdekében további együttműködő 
partnerekkel dolgoznak együtt, amely munkának célja, hogy elősegítése az 
együttműködésben részt vevők összehangolt fellépésével, különös tekintettel a civil, non-
profit szektor foglalkoztatáspolitikai és esélyegyenlőségi programjai területi hatásának 
növelése érdekében, a szükségletek kölcsönös megismerésével, fejlesztő munkához 
elengedhetetlen kompetenciák megerősítésével. A források hatékonyabb felhasználása
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érdekében a településen működő civil, kistérségi szervezetek közötti partnerségi hálózatok 
kialakításának ösztönzése, közös adat- és információs bázis fejlesztése, a pályázati 
eredményesség segítése. 

Együttműködő civil szervezetek:

 Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
 Mozgássérültek Egyesülete
 Városszépítő egyesület
 Épített- és Természeti Környezetért Közalapítvány

Együttműködő szervezetek feladatai:

 Civil szervezetek: feladata a közösségfejlesztés, az aktív lakók megtalálása és bevonása 
a rehabilitációs folyamatba, helyi kezdeményezések formába öntése. A civil szervezet 
ellátja az itt lakók képviseletét, véleményezi a rehabilitációs programokat, részt vesz a 
program kidolgozásában, feladata a kapcsolat kialakítása a lakókkal, információ és 
tanácsadás a lakók, helyi vállalakozók részére:

 Veszprém megyei Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltsége: helyi kisvállalkozók 
képzése és segítése a projekt megvalósítására történő alkalmassá tétele, és ezzel a 
projektbe történő integrálásának elősegítése. 

 Helyi vállalkozók: a beruházások során a területen működő építőipari vállalkozások révén 
a helyi munkanélküliség csökkentése lehetőségek szerint munkanélküliek alkalmazása. A 
vállalkozói fórumon tájékoztatási lehetőséget biztosít meghívottként a Munkaügyi 
Központ Tapolcai Kirendeltség képviselőjének, aki tájékoztatást nyújt az aktuális 
munkahelyteremtő beruházásokat támogató pályázati lehetőségekről. Elősegítik új 
munkahelyek teremtését.

 Tapolcai Általános Iskola, Bárdos Lajos Általános Iskola tagintézménye: oktatási 
integráció, felzárkóztatás

 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: oktatási integráció, felzárkóztatás
 Tapolcai Rendőrkapitányság: bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése, felvilágosítás. 

22. táblázat: Pályázatfigyelési tevékenységek felelős szervezetei

Eszköz Srsz. Tevékenység Konstrukció
Felelős (pályázatfigyelő 

szervezet)
Kiíró

22.
Infrastrukturális fejlesztés 
tartalmi támogatása

TÁMOP 3.1.4.
Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

NFU

23.
Közoktatási infrastruktúra 
fejlesztése

KDOP 5.1.1.
Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

NFÜ

24.

A pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztése - intézményi 
pályázatok

TIOP 1.1.1.
Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

NFU

25. Innovatív iskolák TÁMOP 3.1.3.
Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

NFU

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, integrációja

26.
Pedagógiai kultúra 
korszerűsítése

TÁMOP 
3.1.5.A

Polgármesteri Hivatal, 
Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

NFU



193

Eszköz Srsz. Tevékenység Konstrukció
Felelős (pályázatfigyelő 

szervezet)
Kiíró

27.

Az oktatási 
esélyegyenlőségi 
programok 
végrehajtásának 
támogatása

TÁMOP 3.3.2. 
B komponens

Polgármesteri Hivatal, 
Oktatási Önkormányzati 
és Gazdálkodási Iroda

NFU

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, integrációja

28.
Tanoda programok 
támogatása

TÁMOP 3.3.5. 
A komponens

Polgármesteri Hivatal, 
Önkormányzati És 

Gazdálkodási Iroda és

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

NFU

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, integrációja

29. Biztos Kezdet program TÁMOP 5.2.4.
Polgármesteri Hivatal, 

Oktatási Önkormányzati 
és Gazdálkodási Iroda

NFU

1. Oktatás-nevelés 
fejlesztése, integrációja

30.
Gyermekek és fiatalok 
integrációs programjai

TÁMOP 5.2.5.
Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati És 
Gazdálkodási Iroda

NFU

2. Képzések a 
munkaerő-piaci 
felzárkóztatás 
érdekében

- Ingyenes 
(szak)képzések

31.

Munkaerő-piaci 
kulcskompetenciák 
fejlesztése „Lépj egyet 
előre” program

TÁMOP 2.1.2.
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat
NFU

2. Képzések a 
munkaerő-piaci 
felzárkóztatás 
érdekében

- Ingyenes 
(szak)képzések

32.

Alap- és emelt szintű 
vállalkozói tanácsadás 
támogatása

KDOP 1.4.1.
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat
NFU

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

- Hátrányos helyzetű 
munkakeresők 
elhelyezkedésének 
elősegítése

33.
Önfoglalkoztatási 
támogatás

Felhívás 
álláskeresők 
részére 
vállalkozóvá 
válásukat 
elősegítő 
támogatására

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

KDRMK

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

- Hátrányos 

helyzetű munkakeresők 
elhelyezkedésének 
elősegítése

34. Közmunka biztosítása
Közmunka 
200x

Polgármesteri Hivatal, 
Önkormányzati és 

Gazdálkodási Iroda és 
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat

SZMM

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

- Hátrányos helyzetű 
munkakeresők 

35. Gyakornoki program Célpályázat
Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

PHA
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Eszköz Srsz. Tevékenység Konstrukció
Felelős (pályázatfigyelő 

szervezet)
Kiíró

elhelyezkedésének 
elősegítése

3. Tartós 
munkanélküliek 
elhelyezkedésének 
elősegítése

- Hátrányos helyzetű 
munkakeresők 
elhelyezkedésének 
elősegítése

36. Munkahelyteremtés SZMM- MPA
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat
SZMM

4. Lakásfelújítások 
támogatása 37.

Infrastruktúra (út, közmű) 
felújítások

HÖF-TEUT Polgármesteri Hivatal, 
Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

KDRFT

4. Lakásfelújítások
támogatása 38. Belterületi utak fejlesztése KDOP 4.2.1.B

Polgármesteri Hivatal, 
Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

NFU

5. Szociális 
ellátórendszer 
fejlesztése 39.

Integrált helyi programok a 
gyerekszegénység 
csökkentésére

TÁMOP 5.2.3. Családsegítő Szolgálat NFU

5. Szociális 
ellátórendszer 
fejlesztése 40.

Szociális segítségnyújtás 
fejlesztése B komponens: 
Szociális szolgáltatások

KDOP 5.2.1.
Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

NFU

6. Közösségépítő 
programok

41.

Hagyományos 
közművelődési 
tevékenységek 
támogatása

KDOP 3.1.1.
A_B

Célpályázat

Családsegítő Szolgálat 
és Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat
MSZA

7. Képzések a 
közigazgatásban 
dolgozóknak 42.

Antidiszkriminációs 
Képzések Mediációs 
tréningek, 
konfliktuskezelés

Célpályázat
Polgármesteri Hivatal, 

Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda

OFA

NEKHI

TÁMOP
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VII. MONITORING

Az antiszegregációs terv eredményeit a célokhoz rendelt mutatók kiinduló és célértékeinek 
teljesülése foglalja keretbe. 

23. táblázat: Antiszegregációs célok és indikátorok

Cél Indikátor
Vonatkozó 
intézmény/ 

terület
Mértékegység

Jelenlegi

(2008)

Tervezett

(2013)
Adatforrás

Alacsony 
lemorzsolódás

Lemorzsolódás 
mértéke a HHH 
tanulók körében

Tapolca Város 
Általános Iskolái

% 8% 4% Önkormányzat

Alacsony 
képzettségűek 
arányának 
csökkentése

Sikeres képzést 
végzettek száma

Szegregált 
terület

fő 0 50 Önkormányzat

Tartós 
munkanélküliek 
arányának 
csökkentése

Városrehabilitációs 
felújítási munkákban 
foglalkoztatottak 
száma

Szegregált 
terület

fő 0 50 Önkormányzat

Növekvő felújított 
lakóépület-
állomány

Felújított lakóépületek 
száma 

Szegregált 
terület

db 10 50 Önkormányzat

Kulturális 
beilleszkedés, a 
cigány etnikumi 
hagyományok 
megtartása mellett

Ingyenes 
programokon 
résztvevő romák / 
hátrányos helyzetűek 
száma 

Szegregált 
terület

fő 0 100
Önkormányzat

Civil szervezet

Diszkriminációme
ntes közigazgatási 
szervezet

Antidiszkriminációs 
képzésen sikerrel 
részt vettek száma 

Tapolca Város 
Polgármesteri 

Hivatala

Tapolca Város 
Általános 
Iskoláinak 

tanítói, tanárai

fő

0

0

Irodánként 
maximum 1, 
de összesen 
minimum 3 

Iskolánként 

minimum 1

Önkormányzat

Általános iskola

Az antiszegregációs terv felülvizsgálatát az Integrált Városfejlesztési Stratégiával együtt kell 
elvégezni. Tapolca Város Antiszegregációs Terve nyilvánosan megtekinthető Tapolca Város 
Polgármesteri Hivatalában.

A partnerség koordinátorai

Tapolca Város Önkormányzata, önkormányzati főtanácsadó és Tapolcai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke. 
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VIII. ANTISZEGRGÁCIÓS TERV (ASZT) MELLÉKLETEI
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1. ASZT MELLÉKLET: EMLÉKEZTETŐ

EMLÉKEZTETŐ

Az IVS munkacsoport tagjai, Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának tagjai, 
valamint a pályázatíró cég tagjai munkacsoportot hoznak létre.

Az IVS munkaváltozatában a déli városrészben megjelölt szegregált területet (Szent György 
utca, Kinizsi utca, Balaton utca, Toldi utca, Kis János utca, Csobánc utca, Bajza utca) 
közösen felmérik és antiszegregációs tervet készítenek.

A munkacsoport tagjai a véglegesített IVS-t tartalmazó antiszegregációs tervet közösen 
alakítják ki és fogadják el.

A KSH által megjelölt Ipar utca és környéke nem szegregált terület, Tapolca város 
Önkormányzata pályázati támogatással 14 db lakás épített fiatalok számára, akik azt 
kedvező feltételekkel bérelhetik előtakarékosság vállalása mellett.

A Tapolca-Diszel városrészben megjelölt szegregált terület 1-1 db családi házat jelent, ezért 
ez a területet nem indokolt az antiszegregációs tervbe belevenni.

A város minden legalább 50 fő lakosságot magába foglaló szegregátumát az 
antiszegregációs terv megjelöli.

A városrehabilitáció 2. ütemében indokolt konkrét célok meghatározásával kiemelten kezelni 
ennek a településrésznek a fejlesztését.

Célszerű már az 1. ütemben elsősorban a foglalkoztatás és az iskolázottság szempontjából 
bevonni az érintetteket.

A szakértő által kért dokumentumokat a szakértő e-mail címére (mihalylovics26@g-
mail.com, mihalylovics.b@freemail.hu) megküldjük, az IVS végleges változatának 
elfogadásáról egyeztetünk.

Tapolca, 2008. március 13.

    Mihálylovics Béla      Parapatics Tamás

antiszegregációs szakértő    önkormányzati főtanácsadó
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2. ASZT MELLÉKLET: A SZEGREGÁLT TERÜLET HATÁRAI

Tapolca város hatályos településrendezési tervében biztosított települési integrációt biztosító 
eszközök a Csobánc utca – Kertész utca – Kinizsi Pál utca - Kiss János utca – Királykúti út –
Szent György utca által határol területi egységre vonatkozóan.

Részlet Tapolca Város szabályozási tervéből

Jelmagyarázat:

: 2. stratégiai intézkedés területének határa

: infrastruktúra felújítás (csatornázás, út és járda felújítás)

Forrás: Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, 2008.
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3. ASZT MELLÉKLET: TAPOLCA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK RÉSZLETE

Építési telkek beépítési módjának meghatározása

6.§.

(3) A kialakult beépítési módú, átalakításra nem szánt karakterű területeken ha a telek 
jelenlegi jellemzői az építési előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi 
előírások szerint alakult ki, az alább felsorolt szabályok szerint lehet építési munkát, 
illetve telekalakítást végezni:
a.) ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a 

meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, 
építménymagassága nem növelhető, kivéve a tetőtér beépítést, mely esetben az 
építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése 
megengedhető. Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell 
tekinteni és az övezeti előírásokat kell alkalmazni,

b.) ha a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az építési előírásoknak, akkor a 
telekméretek – a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve –
tovább nem csökkenthetők, és ha a telekre vonatkozó országos és egyéb építési 
előírások betarthatók, a telek beépíthető,

c.) ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az 
építési előírásoknak, az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az 
épületek csak a telekre vonatkozó egyéb országos és építési előírások betartása 
esetén és az előírások szerinti építési helyen belül bővíthetők,

d.) ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési előírásokban 
előírt értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények 
építménymagassága az előírt értéket nem haladhatja meg. Ha a meglévő 
építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a 
vonatkozó építménymagassági előírásokat kell érvényesíteni.
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4. ASZT MELLÉKLET: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
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4. IVS MELLÉKLET – KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS



204



205



206



207

Lakossági kérdőív feldolgozásának eredményei

A 173 fő (Tapolca lakosságának 1%-a) megkérdezésével lebonyolított online kérdőíves 
kutatás során képet kaphattunk a lakosságnak Tapolca helyzetével és fejlesztési 
szükségleteivel kapcsolatos véleményéről. A válaszolók demográfiai összetétele közel 
azonos a városéval, azzal a különbséggel, hogy a fiatalok, a magasabb végzettségűek és a 
nők kissé magasabban vannak reprezentálva. A kérdőív eredményei és az integrált 
városfejlesztési stratégia összhangba hozása megtörtént: a fejlesztési elképzelések a 
helyzetelemzés és a kérdőív következtetéseit felhasználva kerültek kiválasztásra. 

A Tapolca legfőbb erősségét vizsgáló kérdésre a legtöbb válasz a Malomtó és a 
Tavasbarlang együttesét jelölte meg (69%), ugyanakkor sok válasz érkezett a „Tapolcai-
medence kirándulóközpontja” lehetőségre is (43%).

A legsikeresebb beruházásnak a városközpont felújítását ítélték a város lakói, de a Hotel 
Pelion, a csatornázás, a rendezvénycsarnok és a zöldfelületek felújítása is fontosnak 
bizonyult. A fejlesztési szükségleteknél magasan kiemelkedik a munkahelyteremtés igénye 
(85%), egyéb fontos szükségletek a kulturális élet fejlesztése, a lakótelepi házak felújítása és 
a turisztikai lehetőségek kihasználása.

A város helyzetét tekintve a legkritikusabb tényezők a válaszolók szerint Tapolcán a 
munkahelyek száma, a fiatalok szórakozási lehetőségei, az etnikai szegregáció, a belvárosi 
parkolási lehetőségek, illetve az egészségügy, kultúra helyzete. Ugyanakkor az oktatásról és 
a közlekedésről alkotott vélemények nagyrészt pozitívak.

A fejlesztési értékeléséket tekintve a legfontosabbnak ítélt a volt honvédségi terület turisztikai 
hasznosítása, valamint cégek betelepülése az ipari parkba. A többi fejlesztés támogatottsága 
az átlag körül szóródik, ami lényegesen ez alatt van, az a golfpálya, a P+R parkoló és a 
Nagyköz utcai parkolóház. Ez utóbbi kettő ellentétben áll a parkolási helyzetről 
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elmondottakkal: aki azt rossznak ítélte meg, nem feltétlenül támogatja a parkolóházat, és 
fordítva.

A kezdeményezések közül az ifjúság szórakoztatása és a közösségi élet fejlesztését 
támogatták többen.

Kérjük, jelölje meg, hogy Ön szerint mi Tapolca legfőbb 
erőssége, amely megkülönbözteti a többi magyar várostól!
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Mi az, amit véleménye szerint leginkább fejleszteni kellene 
Tapolcán?

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

H
el

yi
 a

dó
k

re
nd

sz
er

e,
 m

ér
té

ke

Is
ko

la
i o

kt
at

ás

K
öz

bi
zt

on
sá

g

K
öz

te
rü

le
te

k

K
ul

tu
rá

lis
 é

le
t 

a
vá

ro
sb

an

La
kó

te
le

pi
 h

áz
ak

m
űs

za
ki

 á
lla

po
ta

M
un

ka
he

ly
ek

 a
vá

ro
sb

an

T
ur

is
zt

ik
ai

le
he

tő
sé

ge
k

ki
ha

sz
ná

la
tla

ns
ág

a

E
gy

éb
:



210

Véleménye szerint az alább felsorolt tényezők tekintetében milyen a 
helyzet jelenleg Tapolcán?
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Tapolca elérhetősége autóval

Parkok, közterületek állapota 

Tapolca elérhetősége busszal
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Középfokú oktatás színvonala

Közműinfrastruktúra állapota
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Kulturális intézmények állapota
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Munkahelyek száma a városban
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Kérjük, értékelje fontosságuk szempontjából az alábbi fejlesztési 
elképzeléseket! 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Volt laktanyaterület turisztikai hasznosítása

Ipari parkba cégek betelepülése

Tavasbarlang fogadóépületének bővítése

Tapolca-patak menti sétány kialakítása

Wass Albert Könyvtár felújítása

Piac-vásártér felújítása

Alsómalom hasznosítása

Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújítása

Déli városrész rehabilitációja

Pincerendszer hasznosítása

Tópresszó épületének felújítása

Bárdos Lajos Általános Iskola felújítása
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Belvárosi Irodaház átalakítása

Nagyköz utcában parkolóház létesítése
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Golfpálya létesítése
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Részt venne-e olyan civil vagy önkormányzati 
kezdeményezésben, amely az alábbiak valamelyikét célozza 

meg?
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5. IVS MELLÉKLET – INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERV

MELLÉKLETEI

1. számú melléklet:

VIII.1. Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közutak

Belterületi kiszálgáló és 
lakóutak

Helye Meg-nevezés Terület (m2)

33 KÖZTERÜLET TAPOLCA Batsányi t 1,437.0

40 KÖZTERÜLET TAPOLCA Zrínyi M. 511.0

56 KÖZTERÜLET TAPOLCA Csobánc u. 4,019.0

56 KÖZTERÜLET TAPOLCA Csobánc u. 4,019.0

56 KÖZTERÜLET TAPOLCA Csobánc u. 4,019.0

118 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kölcsey u. 754.0

118 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kölcsey u. 754.0

135 KÖZTERÜLET TAPOLCA Csányi u. 2,678.0

151/2 KÖZTERŰLET TAPOLCA Kereszt u. 1,180.0

203 KÖZTERÜLET TAPOLCA Csobánc u. 4,239.0

216 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kertész u. 1,059.0

217/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kertész u. 53.0

222/3 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kertész u. 183.0

230 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kiss János 1,705.0

233 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bajza u. 653.0

244 SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT TAPOLCA Csobánc u. 87.0

282 KÖZTERÜLET TAPOLCA Balaton u. 1,475.0

320 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kinizsi u. 1,664.0

344 KÖZTERÜLET TAPOLCA Toldi M. u 1,723.0

374 KÖZTERÜLET TAPOLCA Királykúti 1,534.0

383 KÖZTERÜLET TAPOLCA 127.0

396 KÖZTERÜLET TAPOLCA 237.0

408 KÖZTERÜLET TAPOLCA 191.0

415 BELSŐ ÚT TAPOLCA 67.0

431 KÖZTERÜLET TAPOLCA 137.0

448 KÖZTERÜLET TAPOLCA 132.0

449/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA 650.0

449/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA 504.0

459 KÖZTERÜLET TAPOLCA 68.0

472/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA 113.0

472/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA 92.0

481/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA 32.0

481/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA 27.0

488/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2.0

488/2 KÖZETRÜLET TAPOLCA 13.0

529 NÉVTELEN ÚT TAPOLCA 607.0

561/1 FÖLDÚT TAPOLCA 1,010.0

573 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kunffy Zs. 1,220.0

578/1  KÖZTERÜLET TAPOLCA Névtelen út 595.0

578/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA Névtelen út 595.0

588 KÖZTERÜLET TAPOLCA 374.0

593/3  KÖZÚT TAPOLCA 76.0

593/4 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,063.0

595/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,297.0

595/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA Szent Gy. u. 4,442.0

607 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,358.0
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624 KÖZTERÜLET TAPOLCA 100.0

630 KÖZTERÜLET TAPOLCA Vastag János u. 614.0

634 KÖZTERÜLET TAPOLCA 25.0

682 KÖZTERÜLET TAPOLCA Martinovics u. 2,343.0

704 KÖZTERÜLET TAPOLCA 240.0

719 KÖZTERÜLET TAPOLCA 355.0

722 KÖZTERÜLET TAPOLCA Malom köz 282.0

734 KÖZTERÜLET TAPOLCA 569.0

738 GYALOGÚT TAPOLCA 405.0

766 GYALOGÚT TAPOLCA 176.0

798 KÖZTERÜLET TAPOLCA Batsányi u 5,967.0

851 KÖZTERŰLET TAPOLCA 113.0

863 KÖZTERÜLET TAPOLCA Zrínyi M. u. 1,928.0

890/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA 70.0

920/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA Petőfi S. u. 3,609.0

935 KÖZTERÜLET TAPOLCA Jókai M. u 716.0

0112 SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT TAPOLCA Keszthelyi u. 3,897.0

0292/36 SAJÁT HASZNÁLATÚ 
ÚT

TAPOLCA "Barackos" 1,316.0

0341 út TAPOLCA Névtelen út 5,068.0

0512 KÖZÚT TAPOLCA 1,119.0

1024 KÖZTERÜLET TAPOLCA Szent I. u 2,610.0

1076 KÖZTERÜLET TAPOLCA Damjanich u. 1,381.0

1098 KÖZTERÜLET TAPOLCA Széchenyi u. 1,127.0

1129 KÖZTERÜLET TAPOLCA Árpád u. 2,750.0

1168/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA Fazekas u. 5,239.0

1190 KÖZTERÜLET   ÚT TAPOLCA 220.0

1225 KÖZTERÜLET TAPOLCA Akácfa u. 284.0

1243 KÖZTERÜLET TAPOLCA Akácfa u. 1,765.0

1266 KÖZTERÜLET TAPOLCA Rákóczi F. u. 1,367.0

1267 KÖZTERŰLET TAPOLCA 1,352.0

1320 KÖZTERŰLET TAPOLCA 580.0

1378 KÖZTERŰLET TAPOLCA 597.0

1392/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,806.0

1404 KÖZTERÜLET TAPOLCA Rákóczi F. u. 710.0

1440/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA Szegfű u. 1,594.0

1440/2  KÖZTERÜLET TAPOLCA Szent L. u 2,355.0

1469 KÖZTERÜLET TAPOLCA Zöldfa u. 1,726.0

1510 KÖZTERÜLET TAPOLCA Táncsics M. u. 3,164.0

1511 KÖZTERŰLET TAPOLCA Nyárfa u. 4,008.0

1546/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,630.0

1546/3 KÖZTERÜLET TAPOLCA 4,553.0

1546/4 KÖZTERÜLET TAPOLCA 181.0

1569 SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT TAPOLCA 0

1577/3  KÖZTERÜLET TAPOLCA Dózsa Gy. u. 496.0

1585 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kulich Gy. u. 2,725.0

1595 KÖZTERÜLET TAPOLCA Zalka M. u 676.0

1614 KÖZTERÜLET TAPOLCA Vasút u. 2,459.0

1615   KÖZTERÜLET TAPOLCA Bacsó B. u 3,454.0

1634 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kandó K. u 2,230.0

1634  KÖZTERÜLET TAPOLCA Kandó K. u 2,230.0

1637/6 KÖZTERÜLET TAPOLCA Vasút u. 232.0

1641 KÖZTERÜLET TAPOLCA Zalka M. u 1,535.0
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1653 KÖZTERÜLET TAPOLCA Somogyi B. 1,982.0

1668 KÖZTERÜLET TAPOLCA Tavasz u. 2,593.0

1684 KÖZTERÜLET TAPOLCA Nyár u. 1,524.0

1685/2 ÚT TAPOLCA Keszthelyi u. 1,649.0

1687 KÖZTERÜLET TAPOLCA 310.0

1767 KÖZTERŰLET TAPOLCA 435.0

1872 KÖZTERÜLET TAPOLCA Dobó tér 3,756.0

1873/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,226.0

1874 KÖZTERÜLET TAPOLCA Hámán Kató u. 1,752.0

1876/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA Klapka Gy.u. 1,659.0

1876/2  KÖZTERÜLET TAPOLCA Klapka Gy. u. 59.0

1878 KÖZTERÜLET TAPOLCA 3,192.0

1880 KÖZTERÜET TAPOLCA 362.0

1882 KÖZTERÜLET TAPOLCA 3,361.0

1885 KÖZTERÜLET TAPOLCA 907.0

1887 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,111.0

1891/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA Strand 945.0

1897 JÁRDA TAPOLCA Keszthelyi u. 575.0

1928 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,012.0

1937 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,832.0

1947 SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT TAPOLCA 656.0

1954/1  ÚT TAPOLCA Sümegi út 1,955.0

1954/11  ÚT TAPOLCA Sümegi út 428.0

1954/14 ÚT TAPOLCA Sümegi út 7,007.0

1954/19 ÚT TAPOLCA Sümegi út 2,899.0

1954/2  ÚT TAPOLCA Sümegi út 1,974.0

1958 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,873.0

1960/12 KÖZTERÜLET TAPOLCA 318.0

1961/8  ÚT TAPOLCA Május 1. u 473.0

1963 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ipar u. 3,067.0

1967/10 KÖZTERÜLET TAPOLCA Keszthelyi 3,413.0

1970/ ÚT /JÁRDA TAPOLCA 714.0

1972/14 ÚT TAPOLCA 107.0

1972/7 KÖZTERÜLET TAPOLCA 248.0

1973 KÖZTERÜLET TAPOLCA Május 1. u 6,621.0

1998 KÖZTERÜLET TAPOLCA Alkotmány u. 6,031.0

2000/5 KÖZTERÜLET TAPOLCA Alkotmány u. 878.0

2015 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ságvári E. u. 1,878.0

2030  KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,168.0

2035/9 KÖZTERÜLET TAPOLCA Sümegi út 2,693.0

2041 KÖZTERÜLET TAPOLCA Liszt F. u 3,614.0

2072 KÖZTERÜLET TAPOLCA Honvéd u. 3,072.0

2098 KÖZTERÜLET TAPOLCA Baross G. u. 2,039.0

2116 KÖZTERÜLET TAPOLCA 315.0

2129 KÖZTERÜLET TAPOLCA Keszthelyi u. 691.0

2137 KÖZTERÜLET TAPOLCA Wesselényi u. 1,177.0

2138/11 KÖZTERÜLET TAPOLCA Keszthelyi u. 1,081.0

2152/3 KÖZTERÜLET TAPOLCA Sümegi út 2,497.0

2156 KÖZTERŰLET TAPOLCA 5,613.0

2157/5 KÖZTERÜLET TAPOLCA 520.0

2171 KÖZTERŰLET TAPOLCA 562.0

2184 KÖZTERÜLET TAPOLCA Béke u. 2,107.0
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2187 KÖZTERÜLET TAPOLCA Béke u. 917.0

2204/2  KÖZTERŰLET TAPOLCA 133.0

2206 KÖZTERŰLET TAPOLCA 199.0

2219 KÖZTERÜLET TAPOLCA József A. u. 1,433.0

2230 KÖZTERÜLET TAPOLCA Lehel u. 1,300.0

2254 KÖZTERÜLET TAPOLCA Erkel u. 3,480.0

2258 KÖZATERÜLET TAPOLCA Rózsa F. köz 614.0

2268 KÖZTERÜLET TAPOLCA Rózsa F. u 1,491.0

2286 KÖZTERÜLET TAPOLCA Teleki P. 2,441.0

2307 KÖZTERÜLET TAPOLCA Lehel u. 2,513.0

2329 KÖZTERÜLET TAPOLCA Apponyi u. 4,404.0

2366 KÖZTERÜLET TAPOLCA Erkel u. 755.0

2379 KÖZTERÜLET TAPOLCA Béke u. 5,119.0

2400 KÖZTERŰLET TAPOLCA Erkel u. 855.0

2434 KÖZTERÜLET TAPOLCA Batthyány u. 4,701.0

2478 KÖZTERÜLET TAPOLCA 303.0

2501 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bajcsy-Zs. u. 9,209.0

2541 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ley J. u. 840.0

2555 KÖZTERÜLET TAPOLCA Viztorony u. 690.0

2561 KÖZTERÜLET TAPOLCA Munkácsy u 546.0

2569 KÖZTERÜLET TAPOLCA Úttörő u. 6,399.0

2585 KÖZTERÜLET TAPOLCA Munkácsy u 1,226.0

2597 KÖZTERÜLET TAPOLCA Viztorony u.. 1,224.0

2609 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ley J. u. 1,078.0

2623 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bartók B. u. 6,344.0

2644 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ley J. u. 865.0

2657 KÖZTERÜLET TAPOLCA Viztorony 806.0

2664 KÖZTERÜLET TAPOLCA Munkácsy u 804.0

2673 KÖZTERÜLET TAPOLCA Glázer S. u. 5,911.0

2682 KÖZTERÜLET TAPOLCA Munkácsy u 622.0

2690 KÖZTERÜLET TAPOLCA Viztorony u. 637.0

2700 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ley J. u. 639.0

2714 KÖZTERÜLET TAPOLCA Darányi I. u. 6,008.0

2727 KÖZTERÜLET TAPOLCA Munkácsy u 920.0

2737 KÖZTERÜLET TAPOLCA Viztorony u. 954.0

2749 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ley J. u. 976.0

2768/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ady E. u. 1,460.0

2777 KÖZTERÜLET TAPOLCA Hősök tere 4,014.0

2779 KÖZTERÜLET TAPOLCA Deák F. u. 2,415.0

2788 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,498.0

2792/6  KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,434.0

2832 KÖZTERÜLET TAPOLCA Iskola u. 1,539.0

2847 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kisfaludy 2,631.0

2859 KÖZTERÜLET TAPOLCA Mónus I. u 1,222.0

2891 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bem A. u. 313.0

2923 KÖZTERÜLET TAPOLCA Köztársaság tér 7,811.0

2925 KÖZTERÜLET TAPOLCA Köztársaság tér 2,994.0

2930 KÖZTERÜLET TAPOLCA Semmelweis u. 5,597.0

2964 KÖZTERÜLET TAPOLCA Engels u. 2,105.0

2981 KÖZTERÜLET TAPOLCA Munkácsy u 3,989.0

3004 KÖZTERŰLET TAPOLCA Munkácsy köz 380.0

3023 KÖZTERÜLET TAPOLCA Véndeki u. 460.0
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3028 KÖZTERÜLET TAPOLCA Véndeki u. 2,519.0

3049 KÖZTERÜLET TAPOLCA Halastó u. 1,704.0

3050 KÖZTERÜLET TAPOLCA Pacsirta u 9,678.0

3051 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bartók B. u. 613.0

3071 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,582.0

3074/19 KÖZTERŰLET TAPOLCA 179.0

3074/26 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,593.0

3074/27 KÖZTERŰLET TAPOLCA Fenyves u. 7,158.0

3074/35 KÖZTERŰLET TAPOLCA 179.0

3074/40 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,082.0

3084 KÖZTERŰLET TAPOLCA 162.0

3098 KÖZTERÜLET TAPOLCA Vajda J. u 3,985.0

3130 KÖZTERŰLET TAPOLCA 395.0

3144/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA Véndeki u. 1,905.0

3164 KÖZTERÜLET TAPOLCA Halastó u. 2,976.0

3172/4 KÖZTERÜLET TAPOLCA Halápi u. 89.0

3172/5 KÖZTERÜLET TAPOLCA Halápi u. 6,583.0

3188 KÖZTERÜLET TAPOLCA Mező I. u. 2,144.0

3238 KÖZTERÜLET TAPOLCA 606.0

3252 KÖZETRÜLET TAPOLCA Sallai u. 1,364.0

3262 KÖZETRÜLET TAPOLCA Móricz Zs.u. 5,285.0

3267 KÖZTERÜLET TAPOLCA Lóczy u. 1,726.0

3269 KÖZTERÜLET TAPOLCA Sallai u. 2,769.0

3278 KÖZTERÜLET TAPOLCA Simon I. u 2,176.0

3290 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bem A. u. 3,023.0

3291 KÖZTERÜLET TAPOLCA Vörösmarty u. 4,128.0

3310/2  SAJÁT HASZNÁLATÚ 
ÚT

TAPOLCA Móricz u. 418.0

3331 KÖZTERÜLET TAPOLCA 147.0

3337 KÖZTERÜLET TAPOLCA Móricz  u. 3,783.0

3360 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bólyai u. 1,034.0

3378 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kodály Z. u. 1,317.0

3393 KÖZTERÜLET TAPOLCA Eötvös u. 1,844.0

3419 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kossuth L. u. 5,968.0

3419/3  KÖZTERÜLET TAPOLCA Kossuth L.u. 7,294.0

3425/10 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy. u. 764.0

3425/11 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy. u. 237.0

3425/12 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy.u. 1,033.0

3425/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy. u. 337.0

3425/3 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy. u. 514.0

3425/4 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy. u. 844.0

3425/5 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy. u. 373.0

3425/6 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy. u. 208.0

3425/7 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy.u. 587.0

3425/8 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy.u. 474.0

3425/9 KÖZTERÜLET TAPOLCA Juhász Gy. u. 485.0

3437/14 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,950.0

3437/44 KÖZTERÜLET TAPOLCA 312.0

3437/63 KÖZTERÜLET TAPOLCA Barackvirág u. 5,789.0

3437/78 KÖZTERÜLET TAPOLCA Egry J. u. 4,585.0

3437/91 KÖZTERÜLET TAPOLCA Kazinczy tér 4,438.0

3465 KÖZTERŰLET TAPOLCA 182.0

3478 KÖZTERŰLET TAPOLCA 318.0
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3488/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,779.0

3517 KÖZTERÜLET TAPOLCA 600.0

3538 KÖZTERÜLET TAPOLCA Berzsenyi  u. 7,536.0

3540/5  KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,179.0

3543 KÖZTERÜLET TAPOLCA Radnóti  u. 630.0

3544 KÖZTERÜLET TAPOLCA Radnóti  u. 5,702.0

3551 KÖZTERÜLET TAPOLCA Csokonai u 757.0

3565 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bányász u. 1,347.0

3574 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bányász u. 1,225.0

3577 KÖZTERÜLET TAPOLCA Bányász u. 1,792.0

3580/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA 3,034.0

3580/19 KÖZTERÜLET TAPOLCA Fenyves u. 3,506.0

3580/32 KÖZTERÜLET TAPOLCA Vajda J. u 3,420.0

3614 KÖZÚT TAPOLCA 2,618.0

3629 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,333.0

3630 KÖZÚT TAPOLCA 1,969.0

3632 KÖZÚT TAPOLCA 9,833.0

3652 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,774.0

3670 KÖZÚT TAPOLCA 407.0

3689 KÖZÚT TAPOLCA 1,082.0

3690 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,646.0

3691 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,864.0

3700 KÖZÚT TAPOLCA 3,067.0

3701 KÖZÚT TAPOLCA 2,364.0

3702 KÖZTERÜLET TAPOLCA 4,785.0

3708 KÖZÚT TAPOLCA 571.0

3709 KÖZTERÜLET TAPOLCA 5,289.0

3723 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,315.0

3731 KÖTERÜLET TAPOLCA 3,110.0

3733 KÖZÚT TAPOLCA 1,780.0

3734 KÖZÚT TAPOLCA 2,489.0

3735 KÖZTERÜLET TAPOLCA 8,192.0

3742 KÖZÚT TAPOLCA 1,939.0

3743 KÖZÚT TAPOLCA 8,752.0

3749 KÖZÚT TAPOLCA 4,231.0

3750 KÖZTERÜLET TAPOLCA 5,145.0

3757 KÖZÚT TAPOLCA 2,133.0

3784 KÖZTERÜLET TAPOLCA 7,542.0

3785 KÖZÚT TAPOLCA 4,394.0

4011/1 KÖZTERÜLET TAPOLCA István u. 8,856.0

4011/2 KÖZTERÜLET TAPOLCA István u. 3,632.0

4050 KÖZTERÜLET TAPOLCA Berek u. 1,211.0

4057 KÖZTERÜLET TAPOLCA 180.0

4065 KÖZTERÜLET TAPOLCA 986.0

4072 KÖZTERÜLET TAPOLCA Balassi B. 621.0

4086 KÖZTERÜLET TAPOLCA Berek u. 1,006.0

4096 KÖZTERŰLET TAPOLCA 662.0

4103 KÖZTERÜLET TAPOLCA Miklós u. 5,638.0

4107/12 KÖZTERÜLET TAPOLCA 200.0

4107/17 KÖZTERÜLET TAPOLCA 300.0

4107/20 KÖZTERÜLET TAPOLCA Gyulaffy u. 9,775.0

4107/45 KÖZTERÜLET TAPOLCA 161.0
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4147 KÖZTERÜLET TAPOLCA 3,392.0

4163/1KÖZTERÜLET TAPOLCA 424.0

4166 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,040.0

4169 KÖZTERÜLET TAPOLCA 661.0

4173 KÖZTERÜLET TAPOLCA 345.0

4176 KÖZTERÜLET TAPOLCA 686.0

4179 KÖZTERÜLET TAPOLCA 466.0

4181 KÖZTERÜLET TAPOLCA 251.0

4187 KÖZTERÜLET TAPOLCA 140.0

4196 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,515.0

4202 KÖZTERÜLET TAPOLCA 140.0

4204 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,333.0

4210 KÖZTERÜLET TAPOLCA 586.0

4216 KÖZTERÜLET TAPOLCA 507.0

4220 KÖZTERÜLET TAPOLCA 95.0

4223 KÖZTERÜLET TAPOLCA 666.0

4226 KÖZTERÜLET TAPOLCA 717.0

4230 KÖZTERÜLET TAPOLCA 742.0

4267 KÖZTERÜLET TAPOLCA Csabi u. 282.0

4273 KÖZTERÜLET TAPOLCA 94.0

4281KÖZTERÜLET TAPOLCA Csabi u. 2,430.0

4294 KÖZTERÜLET TAPOLCA 14.0

4304/1 ÚT TAPOLCA Névtelen út 167.0

4313 KÖZÚT TAPOLCA Szabó E. u 7,505.0

4316 KÖZTERÜLET TAPOLCA 159.0

4319 KÖZTERÜLET TAPOLCA Babits M. 1,684.0

4329 KÖZTERÜLET TAPOLCA 476.0

4339 KÖZTERÜLET TAPOLCA 120.0

4344 KÖZTERÜLET TAPOLCA Ady E. u. 2,302.0

4370/14 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,011.0

4370/7 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,591.0

4376 KÖZTERÜLET TAPOLCA Iskola u. 1,394.0

4390 KÖZTERÜLET TAPOLCA Béke u. 2,244.0

4437 KÖZTERÜLET TAPOLCA Béke u. 577.0

4460 KÖZTERÜLET TAPOLCA Béke u. 1,803.0

4479 KÖZTERÜLET TAPOLCA 2,199.0

4480 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,071.0

4480 KÖZTERÜLET TAPOLCA 1,071.0

4494 ÚT TAPOLCA Névtelen út 932.0

4498 KÖZÚT TAPOLCA Névtelen út 41.0
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VIII.2. Tapolca város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
külterületi ingatlanok

Hrsz. Település Megnevezés Terület (m2)

0006/4 TAPOLCA árok 1,611.0

0010/2 ZALAHALÁP szeméttelep 7,222.0

0015/ TAPOLCA saját használatú út 2,717.0

0020/1 TAPOLCA szántó 3,429.0

0046/29 TAPOLCA árok 1,645.0

0046/34 TAPOLCA út 2,607.0

0046/43 TAPOLCA árok 4,040.0

0046/54 TAPOLCA út - Téglagyárnál 2,760.0

0046/57 TAPOLCA út 1,967.0

0047/ TAPOLCA út 555.0

0048/10 TAPOLCA út 838.0

0049/ TAPOLCA közút 2,526.0

0073/ TAPOLCA közút 2,580.0

0075/ TAPOLCA közút 3,281.0

0077/ TAPOLCA árok 1,832.0

0078/ TAPOLCA saját használatú út 2,255.0

0080/ TAPOLCA árok 1,947.0

0081/ TAPOLCA árok 2,622.0

0085/ TAPOLCA saját használatú út 3,137.0

0097/9 TAPOLCA saját út 63.0

0098/3 TAPOLCA út 5,943.0

0101/1 TAPOLCA gyep, rét, repülőtér 2,554.0

0107/ TAPOLCA árok 1,619.0

0109/ TAPOLCA árok 2,513.0

0110/1 TAPOLCA telephely 3,850.0

0112/ TAPOLCA saját használatú út 3,897.0

0114/ TAPOLCA telephely 4,506.0

0115/ TAPOLCA telephely 3,665.0

0122/ TAPOLCA sajáthasználatú út 6,389.0

0157/ TAPOLCA Saját használatú út 1,319.0

0158/ TAPOLCA saját út 981.0

0161/ TAPOLCA saját használatú út 1,492.0

0173/ TAPOLCA saját használatú 3,442.0

0177/1 TAPOLCA Piroscser 2,135.0

0177/2 TAPOLCA Piroscser 2,949.0

0178/ TAPOLCA saját út 3,768.0

0183/ TAPOLCA saját út 2,131.0

0188/ TAPOLCA közút 3,705.0

0198/2 TAPOLCA gyep 357.0

0198/3 TAPOLCA gyep 431.0

0198/4 TAPOLCA gyep 268.0

0206/ TAPOLCA saját használatú út 7,272.0

0209/ TAPOLCA közút 4,725.0

0212/ TAPOLCA árok 1,170.0

0217/ TAPOLCA közút 4,968.0

0219/ TAPOLCA szántó 9,483.0

0220/5 TAPOLCA vízmű 410.0

0220/6 TAPOLCA út 514.0

0221/4 TAPOLCA saját használatú út 3,787.0

0221/6 TAPOLCA út 1,586.0



221

0225/ TAPOLCA saját - mezi föld 939.0

0226/ TAPOLCA árok 1,499.0

0230/ TAPOLCA saját használatú út 1,657.0

0231/13 TAPOLCA szántó 1,337.0

0231/14 TAPOLCA szántó 1,452.0

0232/ TAPOLCA saját használatú út 3,361.0

0237/2 TAPOLCA saját használatú út 1,264.0

0239/ TAPOLCA saját használatú út 4,404.0

0241/ TAPOLCA árok 1,327.0

0244/ TAPOLCA saját használatú út 1,327.0

0246/ TAPOLCA árok 1,609.0

0255/1 TAPOLCA saját használatú út 581.0

0257/ TAPOLCA saját használatú út 3,492.0

0261/ TAPOLCA saját használatú út 5,963.0

0263/ TAPOLCA saját használatú út 6,707.0

0265/ TAPOLCA saját használatú út 1,731.0

0267/ TAPOLCA saját használatú út 3,024.0

0274/ TAPOLCA saját használatú út 3,542.0

0279/2 TAPOLCA ipartelep 630.0

0282/17 TAPOLCA saját használatú út 543.0

0286//8 TAPOLCA saját használatú út 1,651.0

0287/ TAPOLCA lőtér 316.0

0291/33 TAPOLCA út 4,405.0

0292/22 TAPOLCA legelő 7,646.0

0292/23 TAPOLCA legelő 7,717.0

0292/24 TAPOLCA legelő 7,653.0

0292/27 TAPOLCA legelő 3,250.0

0292/28 TAPOLCA legelő 3,248.0

0292/36 TAPOLCA saját használatú út 1,316.0

0293/2 TAPOLCA közút 3,801.0

0294/13/9 TAPOLCA szántó 1,667.0

0294/14/0 TAPOLCA legelő 1,380.0

0294/15/8 TAPOLCA szántó 437.0

0294/15/9 TAPOLCA közút 8,314.0

0294/16/0 TAPOLCA közút 3,832.0

0294/41 TAPOLCA szántó 3,022.0

0294/42 TAPOLCA szántó és legelő 3,485.0

0294/69 TAPOLCA szántó 1,866.0

0294/70 TAPOLCA szántó 1,867.0

0297/1 TAPOLCA út 400.0

0297/3 TAPOLCA saját használatú út 424.0

0301/ TAPOLCA saját használatú út 1,032.0

0304/ TAPOLCA saját út 3,924.0

0306/4 TAPOLCA saját használatú út 2,594.0

0307/2 TAPOLCA külterületi út 401.0

0308/ TAPOLCA saját út 3,203.0

0310/2 TAPOLCA saját használatú út 3,361.0

0312/ TAPOLCA árok 1,503.0

0313/11 TAPOLCA árok 979.0

0313/2 TAPOLCA árok 1,032.0

0313/21 TAPOLCA árok 1,376.0

0313/24 TAPOLCA külterületi út 209.0

0313/4 TAPOLCA árok 883.0

0313/9 TAPOLCA út 2,245.0
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0318/ TAPOLCA árok 3,204.0

0319/26 TAPOLCA külterületi út 3,285.0

0321/38 TAPOLCA út 3,392.0

0321/46 TAPOLCA út 496.0

0323/3 TAPOLCA árok 3,499.0

0324/2 TAPOLCA árok 877.0

0324/3 TAPOLCA árok 2,188.0

0324/4 TAPOLCA árok 2,045.0

0325/ TAPOLCA saját használatú út 4,734.0

0327/ TAPOLCA árok 4,637.0

0330/1 TAPOLCA közút 1,409.0

0337/ TAPOLCA út 6,149.0

0341/ TAPOLCA út 5,068.0

0344/1 TAPOLCA közút 1,599.0

0344/2 TAPOLCA közút 3,369.0

0351/ TAPOLCA közút 1,532.0

0352/ TAPOLCA gyep 2,672.0

0361/1 TAPOLCA közút 1,874.0

0365/ TAPOLCA közút 1,393.0

0371/ TAPOLCA árok 3,000.0

0372/ TAPOLCA közút 2,249.0

0377/1 TAPOLCA patak (árok) 1,295.0

0379/1 TAPOLCA közút 739.0

0379/2 TAPOLCA közút 785.0

0381/3 TAPOLCA közút 3,975.0

0389/ TAPOLCA árok 593.0

0392/2 TAPOLCA szántó 3,065.0

0394/11 TAPOLCA szántó 503.0

0394/12 TAPOLCA gyep,rét 4,593.0

0394/14 TAPOLCA szántó 8,346.0

0394/15 TAPOLCA gázfogadó állomás 100.0

0394/16 TAPOLCA gázfogadó miatt ut 326.0

0398/ TAPOLCA közút 3,920.0

0399/ TAPOLCA dögtér 428.0

0400/7 TAPOLCA közút 698.0

0401/ TAPOLCA közút 680.0

0402/12 TAPOLCA gyep 2,701.0

0403/ TAPOLCA közút 468.0

0405/ TAPOLCA közút 496.0

0410/ TAPOLCA közút 1,275.0

0411/ TAPOLCA árok 1,514.0

0414/2 TAPOLCA szántó 2,017.0

0428/ TAPOLCA közút 4,039.0

0452/ TAPOLCA közút 7,072.0

0458/1 TAPOLCA Árok 278.0

0458/2 TAPOLCA Árok 98.0

0458/3 TAPOLCA Árok 222.0

0462/ TAPOLCA Árok 241.0

0463/1 TAPOLCA Árok 1,551.0

0463/2 TAPOLCA Árok 1,138.0

0466/ TAPOLCA patak (árok) 547.0

0470/ TAPOLCA árok 1,639.0

0473/ TAPOLCA árok 1,212.0

0477/1 TAPOLCA közút 5,442.0
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0480/ TAPOLCA közút 122.0

0482/ TAPOLCA töltés 4,471.0

0483/2 TAPOLCA közút 1,135.0

0486/ TAPOLCA közút 1,888.0

0493/3 TAPOLCA Vízmosás 3,428.0

0495/ TAPOLCA anyaggödör 2,249.0

0509/ TAPOLCA közút 2,533.0

0510/ TAPOLCA közút 4,288.0

0512/ TAPOLCA közút 1,119.0

0516/ TAPOLCA árok 590.0

0519/ TAPOLCA árok 105.0

0524/1 TAPOLCA közút 406.0

0524/14 TAPOLCA gyep 6,930.0

0524/5 TAPOLCA gyep és rom 4,496.0

0529/ TAPOLCA vízmosás 1,737.0

0560/ TAPOLCA közút 4,717.0

0562/ TAPOLCA közút 3,762.0

0566/ TAPOLCA út 6,765.0

0568/2 TAPOLCA gyep 1,363.0

0570/6 TAPOLCA szántó 363.0

0576/1 TAPOLCA út 4,092.0

0579/ TAPOLCA szántó 283.0

0586/3 TAPOLCA út 3,935.0

0586/4 TAPOLCA szántó 2,062.0

0586/6 TAPOLCA út 4,416.0

0589/ TAPOLCA közút 687.0

0591/ TAPOLCA saját használatú út 932.0

0593/1 TAPOLCA közút 41.0

0593/2 TAPOLCA közút 326.0

0595/ TAPOLCA köüzút 398.0

0596/9 TAPOLCA külterületi út 1,254.0

0597/ TAPOLCA közút 492.0

0598/8 TAPOLCA földút 774.0

0601/ TAPOLCA közút 788.0

0603/ TAPOLCA árok 2,194.0

0605/ TAPOLCA árok 372.0

0607/ TAPOLCA szennyvíztisztító telep 3,201.0

0609/ TAPOLCA árok 1,433.0

0611/ TAPOLCA árok 2,699.0

0613/ TAPOLCA árok 476.0

0614/10 TAPOLCA út 331.0

0619/3 TAPOLCA közút 1,197.0

0621/3 TAPOLCA földút 1,532.0

0622/ TAPOLCA árok 574.0

0623/ TAPOLCA közút 864.0

0625/ TAPOLCA saját használatú út 1,444.0

0626/44 TAPOLCA kutya menhely 5,355.0

0627/ TAPOLCA közút 1,229.0

0628/27 TAPOLCA közút 283.0

0628/30 TAPOLCA vízmű 316.0

0629/ TAPOLCA saját használatú út 620.0

0632/ TAPOLCA saját használatú út 786.0

1303/ B.TÖRDEMIC kemping 8,191.0

6104/ TAPOLCA termőföld 3,274.0
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6105/ TAPOLCA termőföld 5,345.0

6106/ TAPOLCA közút 546.0

6113/1 TAPOLCA közút 2,087.0

6113/2 TAPOLCA gyep 2,431.0

6113/4 TAPOLCA gyep 2,038.0

6126/1 TAPOLCA erdő 710.0

6134/4 TAPOLCA erdő 1,521.0

6144/ TAPOLCA erdő 1,058.0

6146/8 TAPOLCA termőföld 1,507.0

6147/9 TAPOLCA erdő 1,999.0

6182/ TAPOLCA közút 2,903.0

6192/ TAPOLCA közút 271.0

6198/ TAPOLCA közút 890.0

6201/9 TAPOLCA gyep 2,976.0

6208/ TAPOLCA közút 480.0

6209/ TAPOLCA erdő 245.0

6230/ TAPOLCA szőlő 1,079.0

6232/ TAPOLCA szőlő 7,447.0

6241/ TAPOLCA szőlő, erdő 1,536.0

6259/ TAPOLCA közút 188.0

6269/3 TAPOLCA út 64.0

6276/ TAPOLCA gyep 4,008.0

6293/ TAPOLCA közút 549.0

6428/ TAPOLCA közút 3,009.0

6448/ TAPOLCA közút 90.0

6450/ TAPOLCA kert 24.0

6471/ TAPOLCA termőföld 1,899.0

6474/ TAPOLCA közút 450.0

6493/ TAPOLCA közút 2,188.0

6495/3 TAPOLCA közút 436.0

6509/3 TAPOLCA erdő 1,542.0

6517/ TAPOLCA 381.0

6526/ TAPOLCA közút 817.0

6540/ TAPOLCA erdő 3,043.0

6562/1 TAPOLCA közút 2,006.0

6562/2 TAPOLCA közút 902.0

6563/ TAPOLCA közút 1,009.0

6583/ TAPOLCA erdő 3,759.0

6585/ TAPOLCA erdő 947.0

6587/ TAPOLCA gazdasági épület, udvar 20.0

6596/ TAPOLCA termőföld 1,859.0

6603/ TAPOLCA gyep, gazdasági épület 4,229.0

6611/ TAPOLCA közút 697.0

6653/ TAPOLCA közút 1,003.0

6681/ TAPOLCA közút 1,130.0

6689/ TAPOLCA közút 1,722.0

6700/ TAPOLCA közút 1,615.0

6722/ TAPOLCA közút 482.0

6728/2 TAPOLCA szőlő 1,091.0

6728/9 TAPOLCA közút 20.0

6754/ TAPOLCA közút 4,514.0

7023/ TAPOLCA kert 1,360.0

7024/ TAPOLCA gyep 1,063.0

7055/ TAPOLCA szőlő 3,022.0
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7125/1 TAPOLCA közút 106.0

7159/3 TAPOLCA közút 920.0

7209/ TAPOLCA gyep 773.0

7219/ TAPOLCA szőlő 1,436.0

7231/ TAPOLCA kert 1,277.0

7254/ TAPOLCA gyep 2,240.0

7255/ TAPOLCA gyümölcsös 2,644.0

7276/ TAPOLCA közút 904.0

7285/ TAPOLCA erdő 6,406.0

7294/ TAPOLCA gyep 2,140.0

7295/ TAPOLCA gyep 2,568.0

7303/ TAPOLCA gyep (bányatelek) 1,125.0

7322/ TAPOLCA erdő 924.0

7522/ TAPOLCA erdő 1,439.0

7529/ TAPOLCA gyep 2,729.0

7545/ TAPOLCA sajáthasználatú út 453.0

7546/ TAPOLCA szőlő 4,386.0

7567/ TAPOLCA szántó 2,930.0

7568/ TAPOLCA szántó 3,309.0

7587/ TAPOLCA gyep 3,071.0

7632/2 TAPOLCA szántó és út /bánya 9,308.0

7759/2 TAPOLCA közút 532.0

7788/ TAPOLCA gyep 745.0

7793/ TAPOLCA erdő 3,393.0

7798/ TAPOLCA gyep 133.0

7810/ TAPOLCA saját használatú út 403.0

7825/ TAPOLCA saját út 212.0

7827/ TAPOLCA Gyep 6,075.0

7834/ TAPOLCA gyep 557.0

7837/ TAPOLCA gyep, legelő 557.0

7860/ TAPOLCA gyep 4,229.0

7863/ TAPOLCA erdő 7,494.0

6102/ TAPOLCA gyep 4,174.0

6115/ TAPOLCA gyep 927.0

6117/ TAPOLCA gyep 1,360.0

6125/1 TAPOLCA gyep és udvar 2,836.0

6217/ TAPOLCA termőföld 839.0

6219/ TAPOLCA gazdasági épület, udvar 28.0

6220/ TAPOLCA gazdasági épület, udvar 15.0

7759/1 TAPOLCA szőlő 5,475.0

7797/ TAPOLCA gyep 388.0

0461/ TAPOLCA szabadtéri focipálya 2,196.0

0310/1 TAPOLCA közút 15.0

0311/3 TAPOLCA közút 140.0

0311/5 TAPOLCA közút 108.0

0311/6 TAPOLCA gyep 2,533.0
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VIII.3. Köztéri szobrok és műalkotások

Fő tér

1./ Bányász emlékmű

Mészkő, bányász alakokkal

Helye: Városközponti Irodaház előtt

Alkotója: Marton László

Elhelyezve: 1978. szeptember 2.

2./ Kiskirálylány

Bronz figura

Helye: Fő tér 8. sz. ház előtt 

Alkotója: Marton László

3./ Ivókút 

Anyag bronz.

Helye: Fő tér 15. sz.. Lottózó előtt

Készítette: Raffay Béla szobrászművész

Deák ferenc utca

4./ Ivókút

Bazalt oszlop arcképpel

Helye: Deák F. u. Posta előtti parkoló

Készítette: Raffay Béla szobrászművész

Kossuth Lajos utca

5./ Kossuth Lajos – bronz dombormű

Helye: Kossuth L. u. 1. sz. épület

Alkotója: Mayer István

Elhelyezve: 1998.

Állíttatta: Városszépítő Egyesület Tapolca

Hősök tere

6./ Első világháborús emlékmű

Mészkő posztamensen a hősi halottak nevével, rajta bronz katonaalak zászlóval a 
kezében

Alkotója: Maugsch Gyula

Felállítva: 1930. június 22.

Oldalán az I. világháború hősi halottainak névsora.

7./ Metamorfózis

Eredetileg műkőből készült szökőkút, most növényzettel beültetve.

A szobor rozsdamentes acélból

Alkotója: R. Kiss Lenke

8./ Szomorú történelmünk

Bazaltkőből épült romfal előtt bronz női alak

Alkotója: Marton László

Felállítva:1990.

A falon a II. világháború hősi halottainak névsora.

Gránit tábla.

Állíttatta: Városszépítő Egyesület Tapolca és 

Tapolca Város Önkormányzata

Templomdomb

9./ Múltunk (Szobor)

Márvány posztamensen bronz guggoló figura

Alkotója: Marton László

Helye: Templomdombi Iskola előtt

Felállítva:1988. május 18.
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10./ Nepomuki Szent János szobor

Magas mészkő posztamensen homokkő szobor

Erősen kopott, hiányos

Alkotója: Ismeretlen, 1806-ban állíttatta egy Tóth nevű tapolcai család 

Restaurálásra szorul

Megjegyzés: Eredetileg az Arany J. u. 3. számú ház mellett állt.

Az 1960-as években került erre a helyre.

11./ Madonna

Mészkő posztamensen mészkő szobor. Szűz Mária karján a kis Jézussal

Alkotója: Ismeretlen

Eredeti helye: A zárda előtti kert északi végében volt.

Egy magas hengeres oszlopon állt eredetileg. A szobrot az 1950-es években lebontották. 
A mai helyére, a plébánia előtti parkba 1988-ban került.  

BATSÁNYI JÁNOS TÉR

12./ Batsányi János szobra

Mészkő posztamensen egész bronz alak

Alkotója: Segesdy György szobrász diplomamunkája

A főváros ajándéka

Helye: A Nagy-tó körüli sétány észak-nyugati része

Felállítva:1960. május 8.

13./ Szentkút

Helye: Batsányi János tér 

Készült: 1750-es években

A fülkében Udvarhelyi Erzsébet szép Madonnája van.

Eredeti helye Véndek hegy lábánál. Összedőlt 1984-ben. A Városszépítő Egyesület 
állíttatta fel.

14./ Batsányiné Baumberg Gabriella szobra

Mészkő posztamensen mellszobor bronzból

Alkotója: Kocsis András

Helye: A Kis-tó nyugati partja

Elhelyezve: 1964. május 17.

15./ Szent István szobor

Bronz, homokkő alapon.

Helye: Templomdomb

Állítatta: Tapolca Város Önkormányzata 2000.

Készítette: Raffay Béla szobrászművész

16./ Ivókút

Bazalt oszlopon bronz kos köpőfej

Alkotója: Raffay Béla

Felállítva:1995. június

Helye: Felső Malomtó dél-nyugati sarkánál

Köztársaság tér

17./ Pásztorfiú

Márvány posztamensen bronz fiúalak

Helye: Marton László szülőháza előtt

Alkotója: Marton László

Ady Endre utca

18./ Dr. Deák Jenő emlékműve

Negyedkör alakú építményen bronz relif

Helye: A Kórház előtti park

Felállítva: 1930. szeptember 25.
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Úttörő utca

19./ Tornászó fiú

Műkő posztamensen alumínium fiúalak

Alkotója: Deák László szobrászművész

Helye: Bárdos Lajos Általános Iskola udvara

Elhelyezve: 1961.

20./ Tanítónő

Kerámia női alak gyermekkel

Alkotója: Marton László szobrászművész

Helye: Bárdos Lajos Általános Iskola udvara

Kapta az Iskola 1958-ban.

KISFALUDY UTCA

21./ Díszkút

Mészkő

Alkotója: R. Kiss Lenke

Helye: Tavasbarlang előtt

22./ Szent Borbála bronzszobor

Helye: Városi Művelődési Ház előtt (Kisfaludy u. 2-6.)

Állíttatta: Bakonyi Bauxit Bánya Kft.

Alkotó: Marton László szobrászművésze

Szegfű utca

23./ Sallay Misi szülőházának emléktáblája

Helye: Szegfű u. 7. Itt élt Sallay Misi.

Petőfi utca

24./ PETŐFI FÜLKESZOBOR

Helye: Deák F. u. 20. számú épület

Alkotója: Raffay Béla

Állíttatta: Városszépítő Egyesület 1999.

Temető

25./ Az Aradi vértanúk és Batthyány Lajos emlékműve

26./ Az első világháború hősi halottainak emlékoszlopai

Betonból készült alacsony oszlopok a hősi halottak neveivel zománc táblán

Eredeti helye: A temető előtti tér fái tövénél.

Elhelyezve: 1941. A Szovjet emlékmű elhelyezésekor kerültek a temetőbe

27./ Batsányi János síremléke

Márvány

Készítette: Gelencsér Ferenc kőfaragó mester

A megrongálódott eredeti linzi síremlék helyett azonos szöveggel.

Az eredeti rész a múzeumban van. Az eredetit 1934-ben, a mostanit 1995. májusában 
helyezték el.

Állíttatta: Batsányi János Emlékbizottság

Helye: A kápolna mellett

28./ Miltényi József síremléke

Márvány síremlék felirattal

Állították: 1909. 

29./ Ismeretlen áldozatok síremléke

Homokkő síremlék márványlappal

Készítette a márványlapot: Gelencsér Ferenc kőfaragómester
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Készíttette: Városszépítő Egyesület Tapolca

Helye: Temető keleti végén

Felállítva:1993. március 27.

30./ Második világháborús emlékmű

Mészkő-márvány

Készítette: Gelencsér Ferenc kőfaragómester

Készíttette : Tapolca Város Önkormányzata

Felállítva:1998. 

31./ Katonai emlékpark

A II. Világháborúban elesett tapolcai, amerikai, német és orosz katonák emlékére avatták 
fel 2003. június 07-én.

Helye: Régi temető mellett

Felállítását támogatták: Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület

Tapolca Város Önkormányzata

MH. Tapolcai Kiképző Központ és számos vállalkozás

Móricz Zsigmond utca

32./ Széchenyi István mellszobra

Helye: SZISZI előtt (Móricz Zs. u. 8.)

Állítatta: SZISZI 2000. november 30-án.

Alkotója: Kollátor János

Izraelita temető

33./ Auschwitzi emlékmű

Bazalt márvány

Állították: A visszatért zsidók

Helye: A temetőben

Felállítva: 1947-ben

Dobó István tér

35./ Lövészkatona

Bronzszobor

Helye: Helyőrségi Művelődési Otthon előtt

Állíttatta: Honvédség

Elhelyezve: 1967.

Diszel

36./ Első világháborús emlékmű

Vörös homokkő

Alkotója: Trápli István szobrászművész (diszeli születésű)

Helye: Diszel közepe

Elhelyezés ideje: 1941.

37./  Homlokkőszobor

Helye: Templom-kert

Felállítva: 1890.

Stadion utca

38./ ivókút

Bazalt oszlopon bronz köpőjel (Nap)

Alkotója: Raffay Béla

Helye: Batsányi János Általános Iskola, Stadion u.

2. számú melléklet:
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VIII.4. Tapolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi 
ingatlanok

Helyrajzi száma Megnevezése Területe (m2)

733 Beépítetlen terület 1.468

736 Beépítetlen terület 6.834

1536/9 Beépítetlen terület 59

3144/2 Beépítetlen terület 178

4023 Beépítetlen terület 2.552

432 Beépítetlen terület 19

434 Beépítetlen terület 66

884 Beépítetlen terület 249

893 Beépítetlen terület 190

894 Beépítetlen terület 285

897 Beépítetlen terület 110

898 Beépítetlen terület 438

899 Beépítetlen terület 125

900 Beépítetlen terület 81

901 Beépítetlen terület 192

902 Beépítetlen terület 63

903 Beépítetlen terület 82

1683 Beépítetlen terület 440

2791 Beépítetlen terület 659

2852 Beépítetlen terület 114

3576/1 Beépítetlen terület 250

3576/10 Beépítetlen terület 92

3576/2 Beépítetlen terület 87

3576/3 Beépítetlen terület 82

3576/4 Beépítetlen terület 92

3576/5 Beépítetlen terület 86

3576/6 Beépítetlen terület 82

3576/7 Beépítetlen terület 85

3576/8 Beépítetlen terült 81

3576/9 Beépítetlen terület 80

3579/10 Beépítetlen terület 30

3579/11 Beépítetlen terület 33

3579/12 Beépítetlen terület 34

3579/13 Beépítetlen terület 33

3579/3 Beépítetlen terület 126

3579/4 Beépítetlen terület 18

3579/5 Beépítetlen terület 21

3579/6 Beépítetlen terület 31

3579/7 Beépítetlen terület 27

3579/8 Beépítetlen terület 28

3579/9 Beépítetlen terület 29

4350 Beépítetlen terület 632

4370/11 Beépítetlen terület 763

73 Beépítetlen terület 4

382 Beépítetlen terület 43

395 Beépítetlen terület 103

397 Beépítetlen terület 68

419 Beépítetlen terület 168

424 Beépítetlen terület 96

446 Beépítetlen terület 96

450 Beépítetlen terület 21

453 Beépítetlen terület 32

456 Beépítetlen terület 62
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462 Beépítetlen terület 93

473 Beépítetlen terület 322

503 Beépítetlen terület 170

505 Beépítetlen terület 132

506 Beépítetlen terület 133

565 Beépítetlen terület 82

567 Beépítetlen terület 51

570 Beépítetlen terület 34

611 Beépítetlen terület 181

629 Beépítetlen terület 43

891 Beépítetlen terület 98

1268 Beépítetlen terület 26

1271 Beépítetlen terület 47

1309 Beépítetlen terület 169

1327 Beépítetlen terület 65

1329 Beépítetlen terület 79

1351 Beépítetlen terület 354

1362 Beépítetlen terület 32

1377/2 Beépítetlen terület 20

1377/3 Beépítetlen terület 11

1377/4 Beépítetlen terület 5

1380 Beépítetlen terület 181

1381 Beépítetlen terület 170

1384 Beépítetlen terület 309

1421 Beépítetlen terület 76

2157/6 Beépítetlen terület 55

2157/8 Beépítetlen terület 65

2842 Beépítetlen terület 867

2845 Beépítetlen terület 631

3279/2 Beépítetlen terület 684

3310/3 Beépítetlen terület 42

4379 Beépítetlen terület 642

4433 Beépítetlen terület 590

4434 Beépítetlen terület 902

4438 Beépítetlen terület 1.273

4439/1 Beépítetlen terület 91

4439/2 Beépítetlen terület 836

4440/1 Beépítetlen terület 485

4440/2 Beépítetlen terület 346

4441/1 Beépítetlen terület 1.338

4441/2 Beépítetlen terület 9
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VIII.5. Tapolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások

Városrész Utca megnevezése
Bérlakások 
száma(db)

Helyrajzi szám

Belváros Arany J. 4 19

Batsányi János 5 786/3, 807, 809,

Csányi Lászó 1 97

Csobánc 3 221

Deák Ferenc 36 879, 2781, 2793

Fő tér 27
18, 19, 2820, 2821, 

2, 2811

Hősök tere 1 998

Kisfaludy Sándor 5 2851

Vörösmarty Mihály 2 3309, 3312

Wesselényi Miklós 1 2146

Nyugati városrész Alkotmány u. 2. 1/5. 1 1993

Ipar 15

Keszthelyi 6 1967, 2121

Klapka György 3 1877

Lesence 41 1877, 1879

Május 1. 20 1961/7

Nyár 1

Sümegi 6 2035,2270

Viszló 1 1884

Keleti városrész Juhász Gyula 1 3441

Kazinczy Ferenc 22
3441, 3451, 3437, 
3450,3449,3446, 

3445

Kossuth Lajos 10
111, 2874, 144, 

112, 117,

Déli városrész Kinizsi 6 311, 312, 332

Szent György 1

Kertváros -

Diszel Szabó Ervin 1 4341/1

István 1 4408, 4426
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VIII.6. Tapolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás  céljára szolgáló ingatlanok

Városrész
Utca megnevezése

Nem lakás céljára 
szolgáló ingatlanok 

száma (db)
Típusa Helyrajzi száma

Belváros Ady Endre u. 10. 1 Raktár 2792/1

Ady Endre u. 12. 1 Tároló 2792/5

Ady Endre u. 16. 1 Raktár 2792/5

Ady Endre u. 18. 1 Garázs 2792/5

Ady Endre u. 22. 2 Labor, pince 2786/A/17

Árpád u. 2. 1 Műhely 1102

Batsányi J. u. 1. 1 Üzlet

Deák F. u. 13. 2 Rendelő,üzlet 2787/1

Deák F. u. 15. 1 Rendelő 2787/1

Deák F. u. 1. 2 Üzlet 2798

Deák F. u. 20. 4 Iroda, pince, vendéglátóhely, 879

Deák F. u. 21. 2 Iroda 2781

Deák F. u. 6. 1 Ételbár 871/1

Deák F. u. 7. 20 Iroda, üzlet 2793

Fő tér 17. 3 Iroda, üzlet 2820

Fő tér 12. 1 Üzlet 19/1

Fő tér 19. 1 Üzlet 2821

Fő tér 3. 1 Üzlet 2803/1

Fő tér 4. 7 Rendelő, üzlet, iroda 1

Fő tér 6. 1 2/2

Fő tér 7. 1 Üzlet 2811

Fő tér 8. 1 Üzlet 2/1

Fő tér 9. 1 Üzlet 2803/1

Hősök tere 11. 1 Iroda, klub 2769



234

Hősök tere 15. 1 Iroda 2145

Hősök tere 4. 1 Üzlet 998

Kossuth L. u. 1. 3 Üzlet 111

Kossuth L. u. 2. 28 Iroda, üzlet 2874

Nagyköz u. 5. 3 Iroda, üzlet 883

Wesselényi u. 5. 2 Üzlet 2150

Nyugati 
városrész

Alkotmány u. 16. 1 Rendelő 1986

Billege u. 1. 2 Iroda 1875

Dobó tér 5. 3 Iroda, üzlet 1877

Ipar u. 2. 1 Műhely 1951/2

Keszthelyi u. 3. 1 Pince 2141

Keszthelyi u. 45. 1 Szociális foglalkoztató

Keszthelyi u. 9. 1 Garázs 2128

Lesence u. 2. 1 Üzlet 1877

Lesence u. 7. 2 Üzlet 1879

Sümegi u. 40. 1 Büfé

Keleti 
városrész

Berzsenyi D. u. 13-17. 2 Üzlet 3437

Berzsenyi D. u. 13. 4 Üzlet, raktár 3437

Berzsenyi D. u. 17-21. 1 Üzlet 3437

Berzsenyi D. u. 21. 4 Üzlet 3437

Berzsenyi D. u. 7. 1 Üzlet 3484/4

Engels u. 2. 1 Garázs 2961

Kazinczy tér 1. 1 Rendelő 3451

Kazinczy tér 17. 2 Üzlet 3437

Kazinczy tér 5. 5 Rendelő, műhely, üzlet 3449

Kazinczy tér 7. 1 Üzlet 3446

Kazinczy tér 9. 1 Raktár 3445
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Kossuth L. u. 12. 2 Iroda, pince 2874

Mónus I. u. 2. 1 Iroda 2851

Déli városrész - - -

Kertváros - - -

Diszel Babits M. u. 11. 2 Üzlet 4040, 4041
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3. számú melléklet:

VIII.7. Vizek és közcélú vízi létesítmények

Megnevezés Helyrajzi szám Terület (m2)

Malom-tó 24 3418

Alsó Malom-tó 50 3.518

Tapolca-patak 721 2.684

Vízmű 0220/5 3.676

Vízmű 0628/30 410

Szentkúti ér 1692 316

Szentkúti ér 1944 240

Szentkúti ér 1949 252

Thermál kút 2936/3 2.406

VIII.8. Vizek és közcélú vízi létesítmények

Közmű megnevezése Hossza (m)

Szennyvíz bekötő csatorna 46.108

Szennyvíz gyűjtő csatorna 8.801

VIII.9. Intézmények

Intézménye megnevezése Helyrajzi száma

Bölcsőde 905

Kertvárosi Óvoda 2710

Szivárvány Óvoda 1877/17, 2032/2

Barackvirág Óvoda 3485

Bárdos Lajos Általános Iskola 2622

Batsányi János Általános iskola 1894

Kazinczy Ferenc Általános iskola 3437

Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 877

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium

2031

Széchenyi István Szakképző Iskola 3310/1

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola

2843/4, 4368/1

Hajléktalanok Átmeneti szállása 96

Idősek Napközi Otthona 1006

Wass Albert Könyvtár és Múzeum 866

Tamási Áron Művelődési ház 2836

Rendezvénycsarnok 2034

Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és 
Gyógybarlang, Egészségügyi Szolgáltató Kft.

2768/3

VIII.10. Műemlékek

Ingatlan elhelyezkedése Megnevezés Helyrajzi szám

Fő tér 4. Szentháromság szobor 865/2

Fő tér 17. Lakóház 2821

István u. 11. Lakóház 4427

Miklós u. Kőhíd 4103
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VIII.11. Védett természeti területek

MEGNEVEZÉS HELYRAJZI SZÁM TERÜLET (M2)

Malom-tó 24 3418

Alsó Malom-tó 50 3.518

2836 5193

2842 867

2846 777

2847 2631

2851 1447

2859 1222

Tapolcai-tavasbarlnag felszíni 
védőterületéhez tartozó 

természetvédelmi területek a

119/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 
alapján

2923 7811

VIII.12. Képviselő-testület egyedi döntése alapján korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok

Ingatlan elhelyezkedése Megnevezés Helyrajzi szám

Külterület (Zalahaláp) 
Csordás-kúti kommunális 

hulladéklerató telep
8 010/2

Külterület
Piroscseri szennyvíziszap 

ártalmatlanító telep
0177/1

Nyugati városrész Városi Sporttelep és létesítményei 1938

Nyugati városrész Városi Rendezvénycsarnok 2034

Belváros Muzeális gyűjtemény 52/2

                                               
8

Tapolca Város Önkormányzatának tulajdona
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6. IVS MELLÉKLET – PARTNERSÉGI JEGYZŐKÖNYVEK
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Vállalkozói fórum
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7. IVS MELLÉKLET – TELEPÜLÉSEK IVS ÁLLÁSFOGLALÁSA
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8. IVS MELLÉKLET – EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
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9. IVS MELLÉKLET – ZÁRADÉK


