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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A 2012. január 17-i rendkívüli nyilvános ülésén 2/N/2012. (I.17) határozatunkkal a Tapolca
Gyógyhely Fejlesztési Program döntés-előkészítő tanulmányának elkészíttetéséről 
döntöttünk. A hivatkozott határozatban kapott felhatalmazás alapján ajánlatkérési pályázati
eljárásban a kellő felkészültséggel és referenciával rendelkező AQUAPROFIT Zrt. került 
kiválasztásra. A gazdasági társasággal 2012. február 15-én vállalkozási szerződést kötöttünk 
Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítését szolgáló döntés-előkészítő tanulmány 
elkészítésére, amely határidőre, az elvárt tartalommal elkészült, átadásra került, és jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 

A „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai
Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban 
több célt is kitűztünk városunk fejlődése érdekében. Ebben kiemelt szerepet kap a helyi 
egészségturizmus fejlesztése, amelyhez saját eszközeink mellett külső források is 
szükségesek. A továbblépéshez, a jövőbeli egészségturisztikai fejlesztési pályázatainkhoz 
véleményem szerint elengedhetetlen a Tapolca Gyógyhely Fejlesztési Program megalkotása.

A gyógyhely minősítés megszerzésével, a rang elnyerésével településünk hatékonyan 
érvényesülhet az egészségturizmus piacán. A jövőben a turisztikai, vagy azzal összefüggő 
célokra pályázati úton megszerezhető fejlesztési összegek a gyógyhely minősítéssel 
rendelkező települések számára esetlegesen kizárólagosak, vagy várhatóan magasabbak 
lesznek a többi településen lehívható támogatásokhoz képest.
Az Európai Unióban 2013 októberétől szabaddá váló, liberalizált egészségügyi szolgáltatási 
rendszerben jelentős helyzeti előnnyel indulhatnak majd a magyarországi gyógyhelyek a 
nyugat- és észak európai vendégekért folytatott versenyben.



Az alapos és jól kidolgozott döntés előkészítő tanulmány megismerve kérem az abban 
rögzített tervezői-tanácsadói javaslatot támogatni és határozatban kimondani a gyógyhellyé 
nyilvánítási eljárás folytatását. A tanulmányban részletezett folyamat költségigénye
várhatóan bruttó 12.000 eFt, amely magába foglalja a tanácsadó gazdasági társaság 3.000 eFt
+ ÁFA összegű vállalkozási díját is. A költségeket felmerülésük időpontjában közvetlenül 
fizetjük meg a szolgáltatást végző szervezeteknek. 

Tapolca fejlődése, kitűzött fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében felhatalmazást kérek 
a gyógyhellyé nyilvánítási kérelem beadását megelőző felkészülési, határ kijelölési és 
szakigazgatási szakasz vezetésére, különös tekintettel a gyógyhely és védőterületének 
szakhatóságokkal egyeztetett kijelölésére, a szakvélemények kikérésére, valamint a zaj és
levegőszennyezési vizsgálatok lefolytatására legfeljebb bruttó 12.000 eFt összeghatárig a 
„Tapolca Jövőjéért” kötvény forrásai terhére 2012 és 2013 években. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
AQUAPROFIT Zrt., Területfejlesztési és Turisztikai
Üzletága (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) által
készített, a határozat mellékletét képező „Döntés-
előkészítő tanulmány Tapolca egyes városrészeinek 
gyógyhellyé nyilvánítására” című anyagot megismerte 
és megtárgyalta. A 7. pontjában foglalt tervezői 
javaslatot elfogadja, támogatja a gyógyhellyé
nyilvánítási folyamat folytatását.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
AQUAPROFIT Zrt., Területfejlesztési és Turisztikai
Üzletágával tanácsadói-közreműködői szerződés 
megkötésére, a gyógyhellyé nyilvánítási kérelem
beadását megelőző felkészülési, határ kijelölési és 
szakigazgatási szakasz vezetésére, különös tekintettel a
gyógyhely és védőterületének szakhatóságokkal 
egyeztetett kijelölésére, a szakvélemények kikérésére,
valamint a zaj és levegőszennyezési vizsgálatok 
lefolytatására.
A költségek fedezetére a „Tapolca Jövőjéért” kötvény 
forrásai terhére legfeljebb 12.000.000,-Ft, azaz
Tizenkétmillió forint összeghatárig kötelezettséget
vállal 2012-2013 évekre.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. április 20.

Császár László
polgármester








































































