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BEVEZETÉS 

Tapolca Városa 2008-ban dolgozta ki és fogadta el az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS). Az 

azóta eltelt időszakban a stratégia megvalósítását befolyásoló belső és külső tényezők jelentősen 

módosultak, ami indokolttá tette e stratégia felülvizsgálatát. A stratégia szempontjából 

leglényegesebb változások: 

 a 2008-2009-es pénzügyi, gazdasági válságot követően a piaci, befektetői környezet 

változásai; 

 demográfiai trendek, a társadalmi környezet megváltozása; 

 az önkormányzatok feladat- és hatáskörének módosulásai, átalakuló jogszabályi környezet; 

 a településfejlesztést érintő szakpolitikai és jogszabályi környezet változásai, aminek 

legfontosabb elemei: 

– Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait 

rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotása; 

– Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket 

meghatározó dokumentumok elfogadása: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció (elfogadva az 1/2014 OGy. határozattal); Országos Területrendezési Terv 

(OTrT) 2014. február 1-től hatályos módosítása; 

– A megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történt 

felülvizsgálata, illetve megalkotása, amelyek alapján a korábbiakhoz képest nagyobb 

lehetőség nyílik a megye, a megyei jogú városok és a megye többi városát érintő 

fejlesztések összehangolására; 

 A változások közt kiemelt jelentőségű, hogy megalkotásra és kidolgozásra kerültek az Európai 

Unió 2014-2020-as programozási időszakának támogatáspolitikai célkitűzései és az azokhoz 

kapcsolódó uniós és hazai tervdokumentumok, jogszabályok: 

– Elfogadták az EU 2020 Stratégiát, amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedést érdekében az EU 11 tematikus célt, és öt kulcsterületen az ezek 

eredményességét mérő öt alapcélt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, 

az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika területén. A 2014-2020-

ban elérhető uniós támogatások e célok elérését szolgálják minden tagországban, így 

Magyarországon is. 

– az EU 2020 stratégiához igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került 

a Partnerségi Megállapodás, amely a hazánkban elérhető uniós források, az Európai 

Strukturális és Beruházási Alapok eredményes és hatékony felhasználásának hazai 

alapfeltételeit rögzíti. 
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– a Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozták a következő támogatási 

időszak Operatív Programjait, amelyek nagyobb részét 2015 elejére már az Európai 

unió is jóváhagyta. 

– Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat 

tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan a 

stratégia készítésével párhuzamosan zajlik a megyei Integrált Területi Programok 

(ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések 

összegyűjtése, rendszerezése. 

A Belügyminisztérium EU-s források igénybevételével a járásszékhely települések számára pénzügyi 

és szakmai támogatást nyújt a stratégiai tervezési feladatokhoz a „Fenntartható településfejlesztés a 

kis-, és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt 

keretében. Ennek eredményeként a projektben résztvevő mintegy másfél száz járásszékhelyre egy 

időben, egymással párhuzamosan történik a korábbi IVS-ek felülvizsgálata, az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiák (ITS) elkészítése a 314/2012. (XI.8) Kormány rendeletben foglaltaknak 

megfelelően. 

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési rendszer 

egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja össze 

 

A településfejlesztési és -rendezési tervek rendszere 

 

 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

SZABÁLYOZÁSI TERV 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 
TANULMÁNYOK 
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A stratégia elkészítését részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekből 

álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési Koncepció hosszú távú célrendszerének 

felülvizsgálata / megalkotása előzte meg. 

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve mutatja be a város térségi szerepkörét, 

társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégia-alkotás számára 

meghatározva a város és az egyes városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső 

környezet városfejlesztési szempontból releváns jellemezőit. E munkafázis eredményeit külön 

dokumentumban összegeztük. 

A jelen tervezési munkáktól függetlenül, de azzal egyidőben készült el Tapolca új Településfejlesztési 

Koncepciója, ami hosszútávra (15-20 évre) határozza meg a város fejlesztésének főbb irányait, azt a 

jövőbeli állapotot amit ilyen időtávon el kívánnak érni a fejlesztések eredményeként. A koncepció 

ugyancsak külön dokumentumként érhető el. 

A stratégia-alkotási munkafázisban a megalapozó vizsgálaton és a településfejlesztési koncepción túl 

nagymértékben támaszkodtunk a korábbi IVS-ben foglaltakra és megvalósításának tapasztalataira, 

továbbá az egyéb releváns helyi koncepciókra és programokra, köztük a Gazdasági Ciklusprogramban 

foglaltakra. A vizsgálat tárgyát képezte a stratégiában megfogalmazott fejlesztések összhangja a 

hatályos Településszerkezeti Tervvel is (ami szükség esetén a Szerkezeti Tervre vonatkozó módosítási 

javaslatokat is generálhat). Mindezek mellett a stratégia- alkotás fontos inputját jelentette a tervezési 

folyamatot végigkísérő partnerség (szakmai konzultációk, munkacsoport ülések, workshopok); a helyi 

társadalom, a gazdasági és civil szféra szereplői véleményének, elképzeléseinek megismerése. 

A munka eredményeként megalkotott Integrált Településfejlesztési Stratégia jelen dokumentumban 

ölt testet. E stratégia a város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét, az ezek elérése érdekében 

tervezett beavatkozásokat, továbbá a megvalósítás és nyomonkövetés eszközeit és módszereit 

rögzíti. Legfontosabb célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év 

városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A stratégia akkor válhat eredményessé, ha: 

 annak segítségével a városa ki tudja használni fejlődési potenciálját; 

 a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) döntő részben 

meg is valósulnak a 2014-2020-as időtávban, kihasználva az uniós támogatások adta 

lehetőségeket; 

 a városban a fejlesztések térben és időben egymással összehangoltan valósulnak meg; 

 az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

 az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra 

fejlesztéseit is képes ösztönözni. 

Jelen dokumentum célja, hogy a fenti elvárásoknak megfelelően olyan fejlődési pályára állítsa a 

várost, ami biztosítja a hosszú távú célok irányába történő elmozdulást, a mindenki által érzékelhető 

előrelépést. 



Tapolca város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Középtávú célok és azok összefüggései 

7 

 

1 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.1 A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

A célrendszer összefüggései 

Ahogy a bevezetésben már utaltunk rá, az Integrált Településfejlesztési Stratégia nem egy 

önmagában álló dokumentum, hanem a város és térsége hosszú távú fejlődését megalapozó, 

egymással összefüggő tervdokumentum-rendszerének egyik eleme. Ebből adódóan a stratégiai 

célokat sem lehet elszigetelten kezelni: azoknak az egyéb dokumentumokban megfogalmazottakkal 

együtt egy koherens célrendszerré kell összeállniuk. 

A célok hierarchiáját tekintve a stratégia szempontjából kiemelkedő jelentsége van a stratégiával 

párhozamosan készülő Településfejlesztési Koncepciónak, ami hosszú távra, 15-20 évre előre 

tekintve rögzíti a város fejlődésének fő irányait, illetve határozza meg azt a kívánatos gazdasági, 

társadalmi és környezeti állapotot, amit ilyen időtávon Tapolca el kíván érni. A Koncepcióval szemben 

a Stratégia középtávra koncentrál, 5-8 évre tekint előre. Azokat a célokat (és beavatkozásokat) 

rögzíti, amelyek ilyen időtávon reálisan elérhetők, s amelyekhez eléréséhez valószínűsíthetően 

megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre. E célok tehát a Koncepcióban foglaltakhoz képest 

egyrészt konkrétabbak, másrészt a rövidebb időtáv miatt kevéssé terheltek a környezet esetleges 

változásaiból adódó bizonytalanságokkal, harmadrészt pedig nem feltétlenül fedik le a koncepcióban 

rögzítette célok teljességét, de mindenképpen hozzájárulnak az azok irányába való elmozduláshoz. 

A célhiererchiának egy másik meghatározó jelentőségű aspektusa abból fakad, hogy középtávon 

alapvetően az európai uniós források határozzák meg a stratégia finanszírozási kereteit. Ebből 

fakadóan a Stratégiában rögzített céloknak illeszkednie kell mind az Európai Unió Európa 2020 

elnevezésű stratégiájához, mind az uniós pénzügyi alapok1 ún. beruházási prioritásaihoz, mind az 

uniós támogatások magyarországi felhasználását megalapozó hazai tervdokumentumokhoz: a 

Partnerségi Megállapodásban és az Operatív Programokban rögzített feltételekhez. Mindez nem 

jelenti, hogy a stratégiában kizárólag az EU által támogatott célok, illetve beavatkozások (projektek) 

jelenhetek meg. A város egészét érintő Stratégia fontos elemei lehetnek a saját forrásból, egyéb 

hazai vagy nemzetközi támogatásból megvalósuló projektek, és nem utolsó sorban azok a 

fejlesztések, amelyek tisztán a magánszféra beruházásainak eredményeként valósulnak meg.  

A célok egymásra épülését tekintve végül egyfajta területi hierarchiáról is beszélhetünk. A város 

céljai akkor tekinthetők reálisnak, ha azok beilleszthetők a nagyobb területi egységek fejlesztési 

programjába. Ennek érdekében már a helyzetelemző munkarész megvizsgálta az országos, a megyei, 

illetve a Balaton üdülőkörzet programjaihoz való illeszkedés lehetőségeit. De megjelenhet ez a 

célhierarchia településen belül is: amennyiben a város egyes részterületeire, városrészeire specifikus 

                                                             
1
 Az EU támogatások öt pénzügyi alapból érkeznek a tagországokba, amelyek mindegyikére más-más támogatási feltételek 

és prioritások érvényesek: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap, Európai 
Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap (EMVA) és Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA). 
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városrészi (területi) célok kerülnek meghatározásra, úgy azoknak az átfogóbb, a város egészére 

vonatkozó „horizontális” (tematikus) célokhoz kell hozzájárulni. Tapolca esetében – egyebek közt 

amiatt, hogy a városban nincsenek jól definiálható, élesen lehatárolható városrészek – az a döntés 

született, hogy a város teljes területe egységesen kezelendő, így külön városrészenkénti célok nem 

kerülnek meghatározásra. Fontos azonban kiemelni, hogy ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy 

bizonyos típusú beavatkozások egy-egy városrészen hangsúlyosabban jelenjenek meg (pl. a 

gazdaságfejlesztés a volt laktanya területen, miközben a gazdaságfejlesztés a város egészére 

kiterjedő célkitűzés, ami más területeken más eszközökkel érhető el, pl. a belvárosban elsődlegesen a 

kereskedelmi, szolgáltató funkciók erősítésével és a turisztikai adottságok kihasználásával). 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia célrendszerének alapösszefüggései 

 

Tartalmi, módszertani elvárások 

A fentieken túl a stratégiai célokkal kapcsolatban megfogalmazhatók olyan elvárások, amelyek 

egyrészt tervezés-módszertani követelményekhez köthetők, másrészt a stratégia megvalósításának 

kontrollját, a célok elérésének ellenőrizhetőségét segítik elő. Mindezek alapján az ITS célrendszerével 

kapcsolatban az alábbi elvárások fogalmazhatók meg: 

 A célok legyenek levezethetőek a helyzetelemzésből, adjanak adekvát válaszokat az ott 

feltárt problémákra, illetve épüljenek az azonosított értékekre és lehetőségekre. 

 Az előbbiekkel összefüggésben a célok ne legyenek általánosak, helyette legyenek város-

specifikusak, legyenek Tapolcára „szabottak” 

Alapokról szóló EU 

rendeletek 
EURÓPA 2020 

stratégia 

Partnerségi Megállapodás, 

Operatív Programok 
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 A stratégia áttekinthetősége és a megvalósulás követhetősége érdekében a célok száma ne 

legyen túl nagy. Ennek érdekében a célok legyenek kellően átfogóak, integráltak, egy-egy 

célhoz lehessen többféle ágazati/tematikus beavatkozást is hozzárendelni. 

 A Stratégiai célok „horizontális” (tematikus) jellegük mellett „fogadják be” az egyes területek, 

terület-típusok (pl. lakótelep, barnamezős terület) sajátos fejlesztési igényeit is 

 Az ITS céljai illeszkedjenek egy átfogóbb célrendszerbe – egyrészt nemzeti és európai uniós 

szinten, másrészt a tervezés különböző időtávjainak szintjén 

 A célok elérése (a célok felé történő elmozdulás) legyenek ellenőrizhető. Ennek feltétele, 

hogy a célokhoz legyenek jól definiált és mérhető indikátorok hozzárendelve. 

 

Fejlesztési alapelvek 

A stratégiai célok meghatározását megelőzően rögzíteni célszerű azokat az általános alapelveket, 

amelyeket minden fejlesztés esetében érvényesíteni szükséges. Ezek az alapelveket a célok 

megfogalmazásánál és az azok elérése érdekében megvalósítandó fejlesztéseknél is szem előtt kell 

tartani. 

E fejlesztési alapelvek már a Településfejlesztési Koncepció munkaanyagában meghatározásra 

kerültek, a stratégiai tervezést megalapozó munkák, így a helyzetelemző munkarész kapcsán pedig 

nem merült fel olyan tényező, ami ezek felülvizsgálatát vagy korrekcióját indokolná. Ennek 

megfelelően a középtávú stratégiában is érvényesítendő alapelvek az alábbiak: 

 Fenntarthatóság elve, aminek részterületei: 

– Kiegyensúlyozott környezeti viszonyok megteremtése a kompakt város elv 

középpontba helyezésével és az innovatív technológiák alkalmazásával 

– Kiegyensúlyozott gazdasági viszonyok megteremtése: munkahelyteremtést és a 

megfelelő lakossági jövedelmet biztosítva a térség lakói számára; gazdaságilag is 

fenntartható fejlesztések, gazdaságosan működő intézmények 

– Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok: a társadalmi igazságosság érvényesülése 

 Partnerség és együttműködés, aminek két dimenziója: 

– A város és a várostérség települései közti együttműködés, illetve az egyéb 

településekkel (Sümeg, Bakony térség, Balatoni települések) és intézményekkel való 

együttműködések 

– A partnerség jegyében a helyi társadalom különböző szereplőinek bevonása a 

stratégia megalkotásába és végrehajtásába, a nyilvánosság biztosítása 

 Esélyegyenlőség biztosítása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

lehetőségeinek megteremtése, a városon belüli társadalmi kohézió erősítése 

 

Fentiek figyelembe vételével a város középtávú stratégia célrendszerét – a célokat beillesztve a 

koncepció hosszú távú céljaiba – a következő táblázat foglalja össze: 
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A stratégia célrendszere 
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) Tapolca élénk és sokszínű kulturális élettel bíró, rendezett, barátságos és természet közeli kisváros, amely hagyományos településszerkezetének, valamint épített és természeti 
örökségének megőrzésével és kiváló minőségű, szakszerű továbbfejlesztésével népszerű célpontja mind a letelepedni vágyóknak, mind a turisztikai célból idelátogatóknak. Ennek 

következtében a város képes megtartani lakónépességét, és idegenforgalma tartósan növekvő tendenciát mutat. 

Fejlesztési 
alapelvek 

Á
tf

o
g

ó
 c

él
 

(T
K

) Vonzó, egészséges települési környezet és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása a város és térsége lakói számára, a gazdaság bővülését és változatosabbá válását 
eredményező, környezetkímélő fejlesztések eredményeire alapozva. 
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GAZDASÁG ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET TÁRSADALOM 

A Tapolcán és térsé-
gében működő 

vállalkozások által 
teremtett hozzáadott 
érték növelése, és a 

gazdasági 
tevékenységek 
diverzifikálása 

A fenntartható városi 
környezet tudatos 

alakítása 

A megújuló energia-
források helyi és 

térségi szintű kiakná-
zása, a környezetet 

károsító elsősorban a 
közlekedési és fűtési 
eredetű kibocsátások 

minimalizálása 

A lakosság egészségi 
állapotának javítása 

Képzettségi szint 
emelése minden 

korosztályban 

A társadalmi 
szolidaritás erősítése 

Kulturális kínálat 
bővítése és a lakosság 
kulturális aktivitásának 

fokozása 

 

 

A fentiekből levezethető középtávú célok 

S
tr

at
ég

ia
i 

cé
lo

k 

A vállalkozói szféra 
megerősítése, vonzó 
vállalkozói környezet 

megteremtése 

A város és térsége 
adottságain alapuló, 
fenntartható turizmus 

kialakítása, az 
idegenforgalmi 

vonzerő növelése 

Vonzó településkép, 
korszerű épített 

környezet kialakítása 

Energiaköltségek 
csökkentése a 

városüzemeltetésben, 
megújuló energiára 

alapozott 
energiaellátás 

A belső közlekedési 
rendszer racionalizálá-

sával a városi 
környezetterhelés 

csökkentése, a térségi 
kapcsolatok javítása 

Színvonalas humán 
közszolgáltatások 

biztosítása; a kialakult 
struktúrák 

megerősítése és 
fejlesztése 

A „befogadó város” 
jelleg erősítése, városi 

közösség építése 

 

A stratégiai célok mindegyike több hosszú távú részcélhoz is hozzájárulhat, pl. a humán közszolgáltatások egyszerre eredményezhetik az egészégi állapot 

javulását, a képzési szint emelését, de a szociális ellátáson keresztül a társadalmi szolidaritás erősítését is. Hasonlóan a stratégiai célok egymással is 

kölcsönhatásban állnak, szinergikus hatások révén erősíthetik egymást, az egyik cél érdekében megvalósuló fejlesztés más célok elérését is elősegíti, pl. a 

kerékpárút fejlesztések egyszerre szolgálnak turisztikai, munkaerő mobilitási (gazdasági) és környezeti célokat. E kapcsolatokat mutatják be az alábbi 

táblázatok. 
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A középtávú (stratégiai) célok hozzájárulása a hosszú távú célokhoz 

 GAZDASÁG ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET TÁRSADALOM 

A Tapolcán és 
térségében működő 
vállalkozások által 

teremtett hozzáadott 
érték növelése, és a 

gazdasági 
tevékenységek 
diverzifikálása 

A fenntartható városi 
környezet tudatos 

alakítása 

A megújuló energia-
források helyi és 

térségi szintű 
kiaknázása, a 

környezetet károsító 
elsősorban a közle-

kedési és fűtési 
eredetű kibocsátá-
sok minimalizálása 

A lakosság 
egészségi 

állapotának javítása 

Képzettségi szint 
emelése minden 

korosztályban 

A társadalmi 
szolidaritás 
erősítése 

Kulturális kínálat 
bővítése és a 

lakosság kulturális 
aktivitásának 

fokozása 

A vállalkozói szféra megerősítése, vonzó 
vállalkozói környezet megteremtése 

+ + + + + + + + + + + + + 

A város és térsége adottságain alapuló, 
fenntartható turizmus kialakítása, az 

idegenforgalmi vonzerő növelése 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Vonzó településkép, korszerű épített 
környezet kialakítása 

+ + + + + + + + + + + + 

Energiaköltségek csökkentése a 
városüzemeltetésben, megújuló energiára 

alapozott energiaellátás 
+ + + + + + + + + + + + 

A belső közlekedési rendszer racionalizálá-
sával a városi környezetterhelés 

csökkentése, a térségi kapcsolatok javítása 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Színvonalas humán közszolgáltatások 
biztosítása; a kialakult struktúrák 

megerősítése és fejlesztése 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

A „befogadó város” jelleg erősítése, városi 
közösség építése 

+ + + + + + + + + + + + 

        

 Erős kapcsolat  Közepes kapcsolat  Gyenge kapcsolat   

 + + +  + +  +   

 

 

Hosszú távú 

részcélok 

Középtávú stratégiai célok 
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A középtávú (stratégiai) célok kapcsolódásai, szinergiája2 

 

A vállalkozói szféra 
megerősítése, 

vonzó vállalkozói 
környezet 

megteremtése 

A város és térsége 
adottságain alapuló, 

fenntartható 
turizmus kialakítása, 

az idegenforgalmi 
vonzerő növelése 

Vonzó településkép, 
korszerű épített 

környezet 
kialakítása 

Energiaköltségek 
csökkentése a 

városüzemeltetés-
ben, megújuló 

energiára alapozott 
energiaellátás 

A belső közlekedési 
rendszer racionali-
zálásával a városi 
környezetterhelés 

csökkentése, a 
térségi kapcsolatok 

javítása 

Színvonalas humán 
közszolgáltatások 

biztosítása; a 
kialakult struktúrák 
megerősítése és 

fejlesztése 

A „befogadó város” 
jelleg erősítése, 
városi közösség 

építése 

A vállalkozói szféra megerősítése, vonzó 
vállalkozói környezet megteremtése 

--- + + + + + + + + + + 

A város és térsége adottságain alapuló, 
fenntartható turizmus kialakítása, az 

idegenforgalmi vonzerő növelése 
+ + + --- + + + + + + + + 

Vonzó településkép, korszerű épített 
környezet kialakítása 

+ + + + + --- + + + + + + + + 

Energiaköltségek csökkentése a 
városüzemeltetésben, megújuló energiára 

alapozott energiaellátás 
+ + + + + + + --- + + + + 

A belső közlekedési rendszer racionalizálá-
sával a városi környezetterhelés 

csökkentése, a térségi kapcsolatok javítása 
+ + + + + + + + + --- + + + 

Színvonalas humán közszolgáltatások 
biztosítása; a kialakult struktúrák 

megerősítése és fejlesztése 
+ + + + + + + --- + + 

A „befogadó város” jelleg erősítése, városi 
közösség építése 

+ + + + + + + + + --- 

        

 Erős kapcsolat  Közepes kapcsolat  Gyenge kapcsolat   

 + + +  + +  +   

 

                                                             
2
 A célok egymásra hatása nem feltétlenül szimmetrikus, ezért a hatás iránya alapján meg kell különböztetni befolyásoló célt és  befolyásolt célt. Pl. a megújuló energia használat vagy a 

közlekedési rendszer fejlesztése sok más célra pozitív hatást gyakorol, ugyanakkor ezeket más célok csak kevéssé befolyásolják.  

Befolyásolt 

cél 

Befolyásoló cél 
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Az egyes stratégiai célok bemutatása 

1. Cél: A vállalkozói szféra megerősítése, vonzó vállalkozói környezet megteremtése 

Tapolca korábbi prosperáló iparának leépülésével, a város nagy foglalkoztatóinak megszűnésével 

párhuzamosan fejlődésnek indult ugyan a szolgáltató szektor, ez azonban nem tudja biztosítani a 

hagyományos iparágak megszűnési miatt felszabaduló munkaerő foglalkoztatását. Ez negatív hatással 

van a lakossági jövedelmekre, és vásárlóerőre, de megmutatkozik a kedvezőtlen demográfiai 

folyamatokban, az átlagnál erőteljesebb, a szakképzettek körében is jelentős mértékű 

elvándorlásban, illetve a naponta eljáró (ingázó) dolgozók magas arányában is. A munkalehetősége 

hiányának további oka, hogy az itt működő vállalkozások zöme 10 fő alatti mikrovállalkozás, a 

nagyvállalati méretkategóriát egy vállalkozás sem éri el, de a középvállalkozások száma is elenyésző. 

Mindezek miatt Tapolca egyik legfontosabb célja a helyi munkalehetőségek bővítése, amit az itt 

működő vállalkozások megerősítésével, új vállalkozások létrejöttével és külső vállalkozások 

vonzásával, letelepedésével lehet biztosítani. Természetesen nem elhanyagolható a térségben 

hagyományos szőlészet-borászat, vagy az egyéb mezőgazdasági tevékenységek (helyi termékek 

előállítása és értékesítése), illetve a közszféra foglalkoztatási szerepe sem, azonban jelentősebb 

foglalkoztatási hatása főleg az ipari termelő, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenységnek 

lehet. A vállalkozások betelepítésénél fontos szempont a város jó környezeti állapotának megőrzése, 

annak biztosítása, hogy sem folyhat a környezetet jelentősen terhelő tevékenység. 

Mindennek elsődleges célterülete a volt honvédségi laktanyák területe, aminek infrastrukturális 

fejlesztése a város kiemelt célja és projektje. Az ingatlanokon a termelő vagy szolgáltató, a 

várostérség munkavállalói számára tartós foglalkoztatást biztosító üzemek letelepedésének 

ösztönzése érdekében aktív befektetésösztönzési tevékenységet kell folytatni, illetve szükséges a 

tágabb térség hasonló célú befektetési területeivel összevetve a terület és a város versenyelőnyeit 

megteremteni. 

A versenyképesség fontos elemét jelenti a település külső megközelíthetősége, ami jelenleg 

közepesnek minősíthető, ennek fejlesztése azonban nem helyi kompetencia. E tekintetben a 

stratégia időtávjában jelentős előrelépéssel nem lehet számolni. Ugyanakkor vannak lehetőségek a 

munkavállalói mobilitást segítő közlekedési fejlesztésekre (térségi buszközlekedés, hivatásforgalmi 

célt is szolgáló kerékpárutak, a helyi buszjárat és a már meglévő városi kerékpárút bevezetése a 

laktanyák területére), amivel a terület vonzereje tovább növelhető. 

Az infrastrukturális feltételeken túl a vállalkozások letelepedését és megerősödését szolgálhatják a 

különböző vállalkozástámogató programok, tanácsadás, helyi kedvezmények biztosítása, amiben az 

önkormányzatnak és a vele együttműködő vállalkozói szervezeteknek egyaránt lehet feladata, de 

kapcsolódhat ehhez a helyi szakképzéssel foglalkozó szerezetek is. Utóbbi annak érdekében is fontos, 

hogy a helyi képzési struktúra igazodni tudjon a vállalkozások munkaerőigényeihez, amiben azonban 

természetesen tágabb térségi együttműködés kialakítása is szükséges (ez kiterjedhet akár a 

megyeszékhelyen működő egyetemre is). 

A vállalkozói szféra megerősítésének bevált eszköze a vállalkozói (és intézményi) együttműködések, 

kooperációk ösztönzése, klaszterek szervezése és működésük támogatása (pl. borászati klaszter). 
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2. Cél: A város és térsége adottságain alapuló, fenntartható turizmus kialakítása, 

az idegenforgalmi vonzerő növelése 

Tapolca gazdasága két fő tevékenységcsoport köré szerveződik, melyek közül az egyik az elsősorban 

az előző célhoz kapcsolható termelő és a termeléshez kapcsolódó szolgáltató és kereskedelmi 

tevékenység. A másik csoport a turisztikai ágazathoz kapcsolódó szolgáltatások, amin belül bizonyos 

területek (pl. vendéglátás) súlya már jelenleg is átlag fölötti. A város és térsége kivételes táji és 

természeti adottságai, az egymással harmóniában álló táji és épített környezet, a gyógyhely 

minősítés, a városban található turisztikai attrakciók, és nem utolsó sorban a település pozíciója (a 

Balaton-felvidékhez tatozása, nyugati kapu jellege stb.) olyan lehetőségeket jelentenek, amire a 

turisztikai ágazat további fejlesztése alapozható. 

Fejlesztési lehetőség a turizmus szinte minden ágában mutatkozik, de különösen a gyógyturizmus, a 

kerékpáros- és aktív turizmus, a zöldturizmus, a kulturális programokra épülő turizmus, a bor- és 

gasztronómia turizmus adhat lehetőséget a kiugrásra. Mindezek infrastrukturális fejlesztéseket (pl. 

kerékpárutak, városi terek és zöldfelületek fejlesztése, a reptér sportcélú hasznosítása stb.) további 

beruházásokat is igényelnek, fontos azonban kiemelni azt a követelményt, hogy a turisztikai kínálat 

bővítése összehangolt és koordinált fejlesztések eredményeként és a járáshatárokon is túlmutató 

térségi szemléletben valósuljanak meg, amiben fontos szerepet tölthet be a Bakony-Balaton TDM 

szervezet. 

A turizmus terén elsődleges feladat az elsősorban kulturális jellegű turisztikai termékek  

(rendezvények, helytörténeti kiállítás), illetve a turisták számára vonzó városi terek (köztük 

rendezvényhelyszín), továbbá a városi és térségi természeti és kulturális attrakciók hálózatának 

fejlesztése. Az eredményességhez aktív és célirányos városmarketing is szükséges. A turisztikai ágazat 

megerősítését szolgáló beavatkozásokon belül külön is kiemelést érdemel három terület: 

 A gyógybarlangra, és a gyógyhelyre alapozható egészségturisztikai fejlesztések, az ezen 

ágazatban szolgáltatásokat kínáló beruházók támogatása. Az egészségturizmus fontos előnye 

más turisztikai ágakkal szemben, hogy kevésbé szezonális jellegű, így a szolgáltatások iránti 

igény időben kiegyenlítettebb. Ezen a területen kiemelt jelentősége van a minőségi 

szolgáltatások nyújtására alkalmas, motivált és képzett munkaerő (mint versenyképességi 

tényezőnek) biztosításának is. 

 A bor- és gasztronómiai turizmus elsődlegesen a térségben hagyományos bor- és a 

szőlőkultúrára építhető, de egyéb helyi élelmiszertermékek (bio- és kézművestermékek) is 

bekapcsolhatók. Az ehhez kapcsolódó fejlesztések (vásárok, rendezvények, helyi termelői 

piac és vásárcsarnok) egyen a helyi lakosság színvonalasabb ellátását is szolgálják. 

 A város idegenforgalmi céljainak fontos eleme Tapolca bekapcsolása a kerékpárutak 

hálózatába. Ez egyrészt a Balatoni Bringakörúthoz való kapcsolódást (Tapolca-Szigliget 

kerékpárút), másrészt a Tapolca-Sümeg kerékpáros összeköttetés megteremtését igényli. 

A megélénkülő turizmus szükségképpen növekvő forgalmat jelent, aminek kedvezőtlen környezeti 

hatásai lehetnek. A város környezeti értékeinek megóvása érdekében a turizmus fejlesztésének is 

fontos szempontja, hogy az ne generáljon a kezelhetőnél nagyobb mértékű környezeti terhelést. 
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3. Cél: Vonzó településkép, korszerű épített környezet kialakítása 

Tapolca épített és természeti környezete, a kialakult városkép egyértelműen kedvezőnek 

minősíthető, amit jelez, hogy a szélesebb közvéleményben is ismert és elfogadott pozitív kép alakult 

ki a városról, („ékszerdoboz”, „a vizek városa”). Emellett az urbanisztikai szakma elismerését is 

kivívta, amit a Hild János díj elnyerése mutat. 

A város az átlagosnál nagyobb lakosságarányos zöldfelületek alapján (rendezett, fásított közterületek, 

zöldfelületekkel rendelkező lakótelepek és intézmények, kertvárosi lakóterület) „zöld város” 

benyomását kelti. A kedvező összkép mellett azonban minőségi problémák is megjelennek (a 

zöldfelületek mozaikosan helyezkednek el, térszerkezeti tagoló hatásuk hiányos, a belső területek 

parkjai, fásított területei túlhasználtak). Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a vonzó városi image 

fenntartását és erősítését, ami pedig mind a népesség megtartó erő, mind a turisztikai vonzerő 

fontos összetevője lehet. Ezért a továbblépés fő iránya a meglévő értékek megtartása és minőségi 

fejlesztése lehet (pl. meglévő fa és cserjeállomány megújítása). Ugyanilyen okok miatt további 

zöldfelület növelés, sétautak kialakítása s egyben egységes városi arculat kialakítása (pl. utcabútorok, 

eligazító és tájékoztató táblák) is kívánatos. Az új zöldterületek elsősorban a sportolási lehetőségek 

biztosítását, a szabadidő eltöltésére alkalmas terek, parkok kialakítását jelentik, elsődlegesen a 

Belvárosra koncentrálva. 

A stratégiai célhoz tartozó fejlesztések másik csoportja az épített környezet megóvását és 

megújítását, szükség esetén rehabilitációját célozza. Tapolca egyszerű szerkezetű, ezért a 

stratégiában egységesen kezelt település, amelynek azonban léteznek területileg jól lokalizálható 

problémái. Ezek, amennyiben nem kapnak kellő figyelmet, akkor mind társadalmi, mind városképi 

szempontból súlyosabb konfliktusokhoz vezethet (leszakadás a várostesttől, szlömösödés, 

szegregáció). Ilyen területek a Dobó lakótelep, a déli városrész egyes területei, illetve az Y házak és 

környéke. A Dobó lakótelepen a lakásállomány és részben a közművek megújítása mellett a 

lakótelepi jelleg oldása a cél a városrészi funkciók és szolgáltatások revitalizációjával. Az Y házak 

esetében a legnagyobb feladatot a leromlott állapotú lakótelepi épületek energia-hatékony felújítása 

jelenti (l.: a következő cél), amely a város lakosságának jelentős részét juttatja kedvezőbb 

lakókörülmények közé. Emellett itt is cél a zöldfelületek megújítása. A déli városrészben ugyancsak 

cél az épületállomány felújítása, javítása, de úgy, hogy ezzel a városrész különleges értéket képviselő 

térszerkezeti (utcahálózati) karaktere megmaradjon. Az épületrehabiltáción túl itt cél a terület 

komplexebb fejlesztése, ami kiterjed az infrastruktúrára (út, járda, csapadékvízelvezetés) és a 

városrész demográfiai helyzete alapján szociális városrehabilitációra is. 

 

4. Cél: Energiaköltségek csökkentése a városüzemeltetésben, megújuló energiára alapozott 

energiaellátás 

A városban már korábban is kiemelt figyelmet kapott az energiahatékonyság kérdése. Az elmúlt 

időszakban jelentős energiahatékonysági beruházások történtek, amelyek közül kiemelkedik a 

közvilágítás korszerűsítési projektje, de emellett több intézmény (önkormányzati és nem 

önkormányzati) energiahatékonysági felújítására is sor került. E beruházások a környezetvédelmi 

szempontok mellett kimutatható mértékű megtakarítást is eredményeztek az energiaszámlában, 



Tapolca város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Középtávú célok és azok összefüggései 

16 

 

csökkenve ezzel a működési, üzemeltetési költségeket, ami önmagába is indokolná az ilyen jellegű 

további fejlesztések szükségességét.  

Az energiahatékonysági beruházások folytatása, ezzel az energiafelhasználás csökkentése és a káros 

anyag kibocsátás csökkentése továbbra is kiemelt célja a városnak, ami egybevág az európai és hazai 

szakpolitikákban rögzített célokkal is. A környezet megóvására irányuló általános törekvéseken túl 

Tapolcán a Gyógyhely minősítéshez kapcsolódóan, illetve a város természet-közeli jellegéből 

adódóan különösen fontos a levegőtisztaság megőrzése, a környezeti állapot kiválóságának 

biztosítása.  

Az épületek energetikai korszerűsítése döntően az önkormányzati intézményekre irányul. 

Ugyanakkor az energiahatékonyság kérdése és igénye a magántulajdonú lakóépületek esetében is 

felvetődik; különösen az iparosodott technológiával épült lakótelepi épületek esetében sürgetőek az 

ilyen célú beruházások (Y házak, Dobó városrész) az átfogóbb rehabilitációs célú fejlesztések 

részeként. Az önkormányzat részéről szükséges az ilyen célú lakossági kezdeményezések segítése, 

megszervezése. 

A fűtési eredetű kibocsátás csökkentése az épületállomány korszerűsítése, energiahatékonyságának 

javítása (szigetelés, nyílászárócsere, gépészeti felújíts) mellett a megújuló energia alkalmazásával, 

részarányának további növelésével érhető el. A környezet kímélése és az energiaköltségek további 

mérséklése céljából Tapolca tervei közt szerepel egy saját energiatermelő létesítmény megépítése, 

ami a napenergia hasznosításával termel áramot. A településen a gazdaságos működtetéshez 

szükséges benapozottság megfelelő, a napsütötte órák száma magas. A település legalább egy db. 

kisméretű (a jelenlegi szabályozás alapján az 500 kW teljesítményt el nem érő) kiserőmű létesítését 

tűzi ki célul. Ehhez kapcsolódóan célja a városnak, hogy az intézményeit minél nagyobb részben 

lássák el termelt, környezetbarát energiával. 

 

5. Cél: A belső közlekedési rendszer racionalizálásával a városi környezetterhelés csökkentése, a 

térségi kapcsolatok javítása 

A város arculata, vonzereje, környezeti állapota szempontjából egyaránt kiemelt jelentőségű a 

városon belüli közlekedés. Jelenleg a belvárosban az átmenő és célforgalom kedvezőtlen hatásaival, 

mindenekelőtt a zaj- és levegőszennyezéssel kell számolni. Az átmenő forgalmon túl probléma a 

belvárosi parkolóhelyek szűkössége, ami a kereskedelmi tevékenységet és annak bővítését 

akadályozhatja, míg a buszpályaudvar helye, és annak környezeti terhelése a belváros gyalogosbarát 

minőségi fejlesztéseit nehezíti. 

A közlekedési eredetű kibocsátások csökkentése érdekében az átmenő forgalom városon kívüli 

elvezetése, a városközpont forgalmának jelentős csökkentése, és a kerékpáros közlekedés 

feltételeinek további javítása, valamint a közösségi közlekedés színvonalának emelése, vonzerejének 

fokozása (ezzel a közösségi közlekedési módok előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel 

szemben) képezi a megtervezendő beavatkozások fő irányait. A közlekedési fejlesztések fontos célja 

továbbá, hogy javuljon a város és környéke közötti mobilitás, s könnyebben elérhetővé válnak a 

térségben élők számára a járásközpont fejlesztései. 
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 A belvárosi áthaladó forgalom kiszorítása forgalomszervezési megoldásokkal, elkerülő 

utakkal, a város szélén létesített ingyenes parkolókkal, továbbá a turisztikai céllal történő 

közlekedés végpontjának a belvárosból való kitolásával lehetséges. Mindezeken túl a cél 

megvalósításának fontos ennek eszköze a vasúti és a távolsági buszos közlekedést valamint a 

kerékpáros közlekedést egybekapcsoló intermodális központ, amelynek kialakításával a 

hatályos szerkezeti terv is számol. A városközpont forgalmának mérséklésével kiterjedt 

gyalogos elsőbbségi zóna kialakítására nyílik lehetőség vonzó környezetet kínálva a lakosság 

és az ide látogató turisták számára is. 

 A kerékpáros közlekedést szolgáló, már korábban elindult fejlesztéseket a városban célszerű 

folytatni et, ami egyszerre jelenti a kerékpáros útvonalak számának gyarapítását és a 

kerékpáros szolgáltatások bővítését (üzlet, kölcsönző, szerviz). Utóbbi a helyi 

gazdaságfejlesztés eleme lehet, illetve a korábban említett turisztikai célokhoz (kerékpáros 

turizmus) is kötődik. A város és környéke kerékpárútjai hivatásforgalmi szempontból is 

fontosak: helyi lakosok által használt vonalak és szolgáltatások környezetkímélő és 

jövedelem-takarékos megoldást jelentenek. 

 A közösségi közlekedés (helyi és helyközi buszközlekedés) színvonalasabbá tétele érdekében 

cél az utas-tájékoztatási rendszerek korszerűsítése (elektronikus tájékoztató rendszer a 

megállókban), illetve szükséges a mozgáskorlátozottak számára is elérhető helyi és helyközi 

járatok (járművek és megállók) biztosítására. A közösségi közlekedés vonzerejét növelheti 

egy jövőbeli nagyobb térségi tarifaközösség kialakítása is.  

 

6. Cél: Színvonalas humán közszolgáltatások biztosítása; a kialakult struktúrák megerősítése 

és fejlesztése 

A városban jól működő humán közszolgáltatási rendszer alakult ki, ami jelentősebb feszültségektől és 

problémáktól mentes, s a működés infrastrukturális feltételei is megfelelőek. A meglévő 

szolgáltatásaik hosszabb távon is megfelelnek a helyi igényeknek. A város e területen (is) eredményes 

volt a pályázati lehetőségek kihasználásban, aminek eredményeként nemcsak az intézmények fizikai 

körülményei javultak (pl. energetikai korszerűsítések, hajléktalanszálló), hanem tartalmi fejlesztések 

is megvalósultak (egészségre nevelés, kulturális nevelés, tehetséggondozás). Cél ezért a kialakult 

struktúrák megőrzése (pl. képzési szerkezet), az elért eredmények megóvása és megerősítése, amire 

azonban – különösen az oktatás s az egészségügy területén – a helyi kompetenciák csak korlátozottan 

terjednek ki. 

További cél az intézmények működési feltételeinek további javítása, a korábban már elindult és 

megvalósult fejlesztések továbbvitele (épületek akadálymentesítése, további energiahatékonysági 

korszerűsítések, oktatási intézményekben a testnevelési feltételek javítása pl. tornaszobák 

kialakításával stb.). Az egyes szakterületeken az alábbi részcélok emelhetők ki:  

 Az egészségügyi ellátás terén a város elsődleges célja, hogy újra legyen a város kórházában 

aktív ellátás (belgyógyászat, sebészet, szülészet), ami a népességmegtartó erő miatt is 

kiemelkedő jelentőségű. Elsősorban a megelőzés, a prevenció miatt jelentős a korábbi 

pályázati forrásból létrehozott Egészségfejlesztési Iroda tevékenységének továbbfejlesztése. 
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Az alapellátás tekintetében cél a szolgáltatások egy részének a kórházzal, szakrendelővel, és 

mentőállomással szorosabb területi kapcsolatban lévő új (felújított) épületbe költöztetése, 

ami egyben más kapcsolódó intézményeknek is helyt adhatna, ezzel korszerűbb működési 

feltételeket biztosítva számukra. A népesség egészégi állapotának megőrzése, javítása 

szempontjából (is) fontosak a város sport- és szabadidős létesítményei, ahol az 

összességében megfelelő ellátottság mellett egy fedett uszoda, (tanuszoda) létesítésének 

igénye fogalmazódik meg. 

 A köznevelés terén jellemzően a meglévő intézmények épületeinek további felújítása, 

korszerűsítése (a Szász Márton Iskola esetében új épületben való elhelyezés) a cél, 

összefüggésben a korábban említett energiahatékonysági fejlesztésekkel is. A kötelező 

óvodáztatás 2015. évi bevezetésével szükség lehet az óvodai férőhely-kapacitások 

felülvizsgálatára és bővítése, de cél az alternatív megoldások (családi napközik) támogatása 

is. Tartalmi téren mindenekelőtt a városban elérhető szakképzési kínálat bővítésének 

szükségessége emelhető ki, a kínálatnak a városban működő ipari és szolgáltató vállalkozások 

igényeihez való igazítása, továbbá a képző intézmények és a vállalkozások közti 

együttműködések kialakítása, a duális képzés bevezetése.  

 A közművelődés tekintetében szintén a meglévő eredmények megtartása és megerősítése az 

elsődleges cél, ami kisebb fejlesztésekkel (pl. akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés) 

elérhető. A kínálat bővítése, így pl. a feltételek megteremtése a már meglévő helytörténeti 

gyűjtemény bemutatására újabb turisztikai vonzerőt is jelenthet, de a helyi identitás 

erősítésének is fontos eleme.  

 

7. Cél: A „befogadó város” jelleg erősítése, városi közösség építése 

Tapolca az elmúlt években megvalósult fejlesztéseivel többféle díjat, elismerést is kiérdemelt. Ezek 

egyike a „befogadó település”, ami a városban jelen lévő, komoly értéket képviselő szociális 

érzékenység, segítőkészség elismerése. Ennek megőrzése és tovább erősítése mellett cél a városi 

közösségek szerveződésének, működésének segítése, annak kiterjesztése a város határain túlra. A 

közösségépítésben fontos szerepe van a városban működő civil szervezeteknek, de szerepet 

kaphatnak benne az egyházak is. Az önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jó, 

a jövőben ennek folytatása, kiteljesítése jelent feladatot. A város közművelődési intézményei a civil 

közösségi élet számára is teret biztosít. 

A civil szférának, de az egyházaknak is kiemelt szerepe lehet az alacsonyabb státuszú népesség, az 

időskorúak és a fogyatékkal élő számára nyújtott ellátásban, életminőségük javításában, ami a 

közösségépítéssel is összefüggő célja a városnak.  

Tapolcán a szegénység nem okoz jelentősebb problémákat. A városban nincs telepszerű 

szegregátum, a társadalmi különbségek Tapolca egyetlen településrészén sem mutatnak erős térbeli 

koncentrációt. Ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy egyes területeken kedvezőtlen folyamatok 

erősödjenek meg, így elsődleges cél e folyamatok kialakulásának megakadályozása, az érintett 

városrészek (a Déli városrész egyes területei, a Dobó lakótelep, Y-házak) rehabilitációja, a környezet 

fokozatos megújítása, közösségi és kereskedelmi létesítmények telepítésének ösztönzése e 
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városrészekbe. Ezen településrészek lakóinak bevonása a városi közösségi programokba eredményes 

eszköze lehet a társadalmi kohézió erősítésének. A társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló 

fejlesztések további terepe lehet az oktatási terület, ahol az esélyegyenlőségi programok, a 

felnőttképzés, a képzési lehetőségekhez való hozzáférhetőségének javítása szolgálhatja a célt. 

Részben e célcsoport számára jelenthet előnyöket a városi bérlakásállomány minőségi javítása és 

bővítése, aminek egyben más célokat (különösen a fiatalok letelepedését) is szolgálhat.  

Tapolca komoly kihívása a népesség elöregedése, ami ha mérsékelhető is pl. gazdaságfejlesztési 

intézkedések kedvező demográfiai hatásaival, vissza nem fordítható. Emiatt a fontos cél az időskorú 

népesség ellátása, speciális igényeik kielégítése. Az időskorúak (de emellett a kisgyermekesek) 

érdekeit is életminőségének javítását is szolgálják egyebek közt az akadálymentesítési fejlesztések. 

Emellett az időskorúak számára igénybe vehető ellátó kapacitások bővítése, elsősorban egy új, 

önkormányzati idősek otthona létrehozása jelent feladatokat. A település jó minőségű környezete az 

ellátó kapacitásokkal együtt vonzerőt jelenthet a térségen kívüli idős emberek számára, így 

ösztönözni célszerű a helyi lakosság igényeit meghaladó kapacitások üzleti alapon történő létesítését 

is. 

Tapolcán példaértékű a fogyatékkal élők számára az egyenlő esély megteremtése az oktatás, a 

különböző szociális ellátások és a munkahelyteremtés terén is. A civil szervezetek az önkormányzat 

segítségével rehabilitációs munkahelyet, valamint támogató szolgálatot, támogatott lakhatást és 

nappali intézményt („Életlehetőség” Szociális Nappali Intézmény) hoztak létre.  Cél ezen intézmény 

fejlesztése, bővítése, ezzel a szolgáltatásokat igénybe venni tudó és az intézményektől segítséget 

kapó – a járás egészéből érkező – emberek számának növelése. 

1.2 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

Ahogy a fejlesztési célokat bemutató előző fejezetben már jeleztük, Tapolca viszonylag egyszerű 

városszerkezete, kisvárosias jellege, fő fejlesztési irányai nem tették szükségessé az előzőekben 

bemutatott tematikus célokon túl specifikus városrészi célok kitűzését. A stratégiában 

megfogalmazott célok ebben az értelemben horizontális jellegűek, azaz a település egészére 

érvényesek. Az egyes célok ugyanakkor városrészenként eltérő intenzitással jelenhetnek meg, az 

adott cél érdekében megvalósítani tervezett fejlesztések egy-egy településrészen koncentráltabban 

lehetnek jelen, mint a város más részein. 

 A Belvárosnak a lakosság és az idelátogató turisták számára nyújtott szolgáltatásait 

szükséges folyamatosan korszerűsíteni a kulturális és közösségi kínálatra koncentrálva. A 

városi szolgáltatások fejlesztésének fontos eleme az itt koncentrálódó kiskereskedelem és 

vendéglátás fejlesztése, ami a munkahelyteremtéshez is hozzájárul, hosszabb távon pedig 

Tapolcának a Balaton-felvidék kereskedelmi-szolgáltató központtá válását szolgálja. A 

Belváros e szolgáltatások fejlesztésével hozzájárulhat ahhoz is, 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, amelyek 

erősítése, színvonalának javítása egyben a város térségközponti szerepének erősödését is 
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maga után vonja. A Belváros értékét és vonzerejét jelentősen erősíthetik a városképet javító 

fejlesztések (pl. zöldterületek felújítása, növelése), és különösen a közlekedésből adódó 

terhelés és egyéb problémák (pl. parkolás) mérséklése. 

 Már a korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégia is célul tűzte az akkor (2008-ban) „kiugróan 

rossz társadalmi és lakáshelyzet-mutatók”-kal és szegregált lakóterülettel is jellemezhető Déli 

városrészben egyrészt a lakóépületek korszerűsítését, másrészt az itt élő leszakadó, részben 

szegregálódott népesség felzárkóztatását, és mindezekkel a városrész felértékelődését. Az 

ezek érdekében hozott korábbi intézkedések ellenére a városrészben továbbra is ezek a 

legfontosabb célok azzal kiegészítve, hogy a rehabilitációnak úgy kell végbemennie, hogy a 

városrész jelentős értéket képviselő építészeti karaktere, „Tabán-szerű” hangulata 

megmaradjon. 

 A Kertvárosban a cél a jelenlegi kedvező állapot megőrzése, valamint bővülés esetén a 

zöldfelületi elemek fejlesztése, amely a vonzó településkép az élhető lakókörnyezet céljához 

kapcsolódik. A városrész kialakultnak mondható, funkcionálisan a Belváros látja el és 

nincsenek kiemelt problémái. 

 A Keleti 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. A 

városrészben található oktatási intézmények révén a humán közszolgáltatásokra vonatkozó 

céllal is érintett. 

 A Nyugati városrész vegyes funkciójú terület, ebből adódóan több városi cél is 

érvényesíthető itt. Itt koncentrálódik a város ipari tevékenysége, aminek további erősítése – 

a környezeti szempontokat szem előtt tartva – kiemelt cél. Rekreációs, részben turisztikai 

célokat szolgál a strand felújítása, de hosszabb távon új strandterület és kemping létesítése is 

erősítheti a turisztikai lehetőségeket, egyben hozzájárulhat a városi környezet minőségi 

javításához (zöldfelületek megújítása, növelése). A városrészben található Dobó-lakótelep 

leszakad a várostesttől, ellátása hiányos, az épületek állagromlása is előrehaladott, így itt is 

indokolt egy komplexebb rehabilitációs beavatkozás, a terület revitalizálása. 

 A volt honvédségi területnek kulcsszerepe van a város gazdaságfejlesztési céljainak 

elérésében. A terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetként várja a potenciális 

befektetőket, míg a kapcsolódó repülőtér sportcélú hasznosítása a város turisztikai kínálatát 

erősítheti. Elsődlegesen itt van esély arra, hogy közepes vagy nagyobb méretű vállalkozások 

telepedjenek le, számottevően bővítve a helyi munkalehetőségeket. Ezt egyéb 

befektetésösztönzési eszközökkel (pl. tanácsadás, egyablakos ügyintézés) is segíteni kell, ami 

egyben a városban működő más vállalkozások megerősödését és szolgálhatja. A 

betelepítések nyomán szükséges lesz a belső közlekedési lehetőségek javítása (pl. buszjárat, 

kerékpárút bevezetése a területre).  

 Diszelen a falusias környezet, mint lakóterület megőrzése az elsődleges szempont, amelyhez 

kapcsolódhatnak turisztikai és azzal összefüggő kulturális fejlesztések (pl. Pipamúzeum). 
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A középtávú (stratégiai) célok érvényesülése az egyes településrészekben 

 

A vállalkozói szféra 
megerősítése, 

vonzó vállalkozói 
környezet 

megteremtése 

A város és térsége 
adottságain alapuló, 

fenntartható 
turizmus kialakítása, 

az idegenforgalmi 
vonzerő növelése 

Vonzó településkép, 
korszerű épített 

környezet 
kialakítása 

Energiaköltségek 
csökkentése a 

városüzemeltetés-
ben, megújuló 

energiára alapozott 
energiaellátás 

A belső közlekedési 
rendszer racionali-
zálásával a városi 
környezetterhelés 

csökkentése, a 
térségi kapcsolatok 

javítása 

Színvonalas humán 
közszolgáltatások 

biztosítása; a 
kialakult struktúrák 
megerősítése és 

fejlesztése 

A „befogadó város” 
jelleg erősítése, 
városi közösség 

építése 

Belváros + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Déli városrész + + + + + + + + + + + + 

Északi városrész (Kertváros) + + + + + + + + + 

Keleti városrész + + + + + + + + + + + + 

Nyugati városrész + + + + + + + + + + + + + + 

Volt honvédségi terület + + + + + + + + + + 

Diszel + + + + + + + + + + 

        

 
Fokozottan 

érvényesíthető cél 
 

Általánosan 
érvényesíthető cél 

 
Kevéssé 

érvényesíthető cél 
  

 + + +  + +  +   

 

 

 

 

Stratégiai cél 

Városrész 
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2 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

2.1 AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

Az előzőekben bemutatott célok a város egészére vonatkozó, átfogó célkitűzések, amelyeknek 

azonban lehetnek területi súlypontjai (l.: 1.2. fejezet). Az egyes városrészeken belül is kijelölhetők 

olyan összefüggő területek, amelyekre a célok megvalósítása érdekében javasolt beavatkozásokat 

koncentrálni célszerű. Ezek az akcióterületek a városfejlesztés gócpontjai, kiemelt célterületei, ahol 

több, egymással összefüggő beavatkozás, projekt valósul meg. E területek a jelenlegi és jövőbeni 

funkciók, illetve a fejlesztési igények figyelembevételével kerültek lehatárolásra. Fontos ugyanakkor 

figyelembe venni, hogy Tapolcán a különféle funkciókat ellátó területegységek között nincsenek éles 

határok a város kompakt egyszerű szerkezetéből adódóan. 

Az előzetes egyeztetések, a korábbi tervezési feladatok és a már körvonalazódott projektjavaslatokat 

is figyelembe véve Tapolcán 5 akcióterület körvonalazódik. Ezek nagyrészt megegyeznek a 2008-ban 

készült IVS által meghatározott akcióterületekkel, a tervezett fejlesztések több esetben az ott 

meghatározott lépések folytatásai, továbblépési irányai. Az új fejlesztési igények alapján szükséges 

volt azonban a korábban kijelölt területek korrekciója (így pl. a belvárosi akcióterület északi irányú 

kiterjesztésére), továbbá egy új akcióterület (Dobó lakótelep) kijelölése is. 

 

Akcióterületek kijelölése 
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Az akcióterületek kijelölésében a fejlesztési szükségleteken túl azok megvalósíthatóságának 

feltételei, nem utolsó sorban a majdani pályázati jogosultsági kritériumoknak való megfelelés is 

szerepet játszik. Emiatt a tervezés jelenlegi fázisában – figyelemmel az uniós pályázatai lehetőségekre 

vonatkozó jelenleg még hiányos információkra is – az akcióterületek lehatárolása még nem 

tekinthető véglegesnek, inkább csak azok jellegének és elhelyezkedésének kijelölése történik meg 

indikatív jelleggel. A konkrét fejlesztések kidolgozása során ezek még pontosításra kerülhetnek. 

Fontos kiemelni azt is, hogy a korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégia akcióterület 

központúságával szemben a jelen stratégia nem zárja ki az akcióterületen kívüli fejlesztések 

szükségességét, létjogosultságát sem. A tervezési munka során beazonosított fejlesztési elképzelések 

közt több olyan pontszerű beavatkozás, vagy a város területén hálózatosan megvalósítandó fejlesztés 

is szerepel, amelyek nem, vagy csak részben esnek valamely akcióterületre, ennek ellenére a városi 

stratégia szempontjából kulcsfontosságú lehet (pl. naperőmű). 

 

Az egyes akcióterületek bemutatása 

1. Akcióterület: Volt honvédségi terület 

 

 

Az akcióterület indikatív lehatárolása: Billege utca; Dobó István tér; Kétöles patak; településhatár.  

Jellemzői: A terület a város legnagyobb, mintegy 270 ha nagyságú egybefüggő fejlesztési területe. A 

városközponttól dél-nyugatra kissé elkülönülten, de közlekedési és közmű infrastruktúrákkal jól 
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illeszthető távolságra található. A terület mind gazdasági, mind turisztikai, szabadidős funkciók 

ellátásra alkalmas.  

Fő fejlesztési célok az akcióterületen: A volt honvédségi terület fejlesztésének célja a „barnamezős” 

területek újjáélesztése, gazdasági, turisztikai funkciókkal való megtöltése, a terület foglalkoztatási 

potenciáljának növelése. A korábbi turisztikai célú hasznosítási tervekkel szemben realitása inkább az 

ipari és gazdasági szolgáltatások, vállalkozások betelepítésnek van. Ebben ért is már el eredményeket 

a város, de a terület infrastrukturális fejlesztése elengedhetetlen a továbblépéshez. A vállalkozások 

letelepedéséhez az infrastruktúra biztosításán túl egyéb eszközökkel is segítséget kíván nyújtani az 

önkormányzat: a terület szolgáltatásainak fejlesztésével, projektcégek létrehozásával, a fiatal 

szakemberek letelepedését is segítő bérlakás program megvalósításával. A befektetés-ösztönzési 

tevékenységek erősítése érdekében differenciált kedvezményeket is kaphatnak az itt befektetők. Az 

akcióterületen található reptér sport és szabadidő célú hasznosítására is lehetőség nyílik. 

Az akcióterületen tervezett beavatkozások indikatív listája: 

 A tapolcai volt honvédségi ingatlanok infrastrukturális fejlesztése 

 Habüveg szigetelőanyag előállítására alkalmas üzem telepítése, barnamezős beruházásként,  

 Hadi-kulturális élmény- és kalandpark kialakítása a volt laktanya területén 

 A repülőtér sport célú hasznosításának elősegítése 

 Közösségi közlekedési rendszer és a városi kerékpárutak bővítése a munkavállalói mobilitás 

elősegítésére 

Az akcióterülethez kapcsolódó egyéb fejlesztések: 

 Bérlakás program 

 Foglalkoztatást növelő beavatkozások 

 Befektetésösztönzési és városmarketing stratégia megalkotása 
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2. Akcióterület: Dobó István lakótelep 

 

 

Az akcióterület indikatív lehatárolása: Billege utca; garázsok; Strand utca; Stadion utca, Keszthelyi 

út; Dobó István tér. Területe kb. 16 ha 

Jellemzői: A Dobó lakótelep a belvárostól viszonylag messze, attól az iparterület által kissé 

elszigetelten helyezkedik el. A korábban önálló funkciókkal ellátott, több szintes épültekből álló, volt 

honvédségi lakótelep mára kedvezőtlen demográfiai és foglalkoztatási mutatókkal bír, a 

közszolgáltatások nem teljes körűen hozzáférhetőek. 

Fő fejlesztési célok az akcióterületen: Viszonylag elkülönült működéséből adódóan az akcióterületen 

a funkciók kiegyenlítésére van szükség. Az itt lévő épületek korszerűsítésre szorulnak, műszaki 

állapotuk javítandó, fenntartási költségeik csökkentése szükséges, a közmű infrastruktúra több 

helyen korszerűsítésre szorul. Fontos feladat a terület demográfiai és foglalkoztatási helyzetének 

javítása is. 

Az akcióterületen tervezett beavatkozások indikatív listája: 

 Út-, járda- és közműfelújítása 

 A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 

Sportiskolai Tagintézménye energetikai korszerűsítése 

 Napelemes rendszer kiépítése a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Stadion utcai épületén 

 Lakóépületek energetikai fejlesztése 

 Zöldfelületek megújítása 

 Közösségi tér létesítése 

 Sport infrastruktúra fejlesztés (Honvéd pálya) 
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3. Akcióterület: Belvárosi akcióterület 

 

 

Az akcióterület indikatív lehatárolása: Hősök tere, Wesselényi Miklós utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, 

Ady Endre utca, Semmelweis Ignác utca, Munkácsy Mihály utca, Szálloda utca, Halápi utca, Marton 

László utca, Kossuth Lajos utca, Csányi László utca, Csobánc utca, Templom domb, Martinovics Ignác 

utca, 77-es út, Batsányi János utca, Zrínyi Miklós utca, Petőfi Sándor utca, Nagyköz utca.  

Jellemzői: A közel 40 ha-os Belvárosi akcióterületen koncentrálódnak a központi kiszolgáló funkciók. 

Itt található a legtöbb kereskedelmi, vendéglátó szolgáltató egység, itt bonyolódik a város turisztikai 

forgalmának legjelentősebb része, és itt koncentrálódnak az oktatási, kulturális és egészségügyi 

funkciók (kórház) is. A Belvárost jelentős jármű forgalom terheli, ezért ennek mérséklése, a 

gyalogosok előnyben részesítése, továbbá a különféle szolgáltatási, turisztikai és kulturális helyszínek 

gyalogos bejárhatóságának biztosítása fontos feladat. 

Fő fejlesztési célok az akcióterületen: 2010-2013-ban jelentős fejlesztések valósultak meg a korábbi 

városrehabilitációs projekt keretében, emellett egyéb pályázati és magánerős beruházásokra is sor 

került. Ennek ellenére a belvárosban további fejlesztéseket igényel: a város egészét kiszolgáló 

funkciók erősítése, az itt működő intézmények korszerűsítése, a funkciók bővítése; a turisztikai 

vonzerő szempontjából fontos elemek fejlesztése, megközelíthetőségük javítása; a gyalogos és 
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környezetbarát közlekedési formák előtérbe helyezése; a zöldfelületek megújítása és az 

energiafelhasználás okozta környezeti terhelés csökkentése.  

Az akcióterületen tervezett beavatkozások indikatív listája:  

 Zöldfalak létesítése („Város a tájban, táj a városban”), 

 Aesculapius Ház, megelőző-gyógyító-gondozó központ kialakítása, 

 Kültéri információs Led-fal elhelyezése 

 Szabadtéri rendezvénytér kialakítása 

 Egészséges Tapolca – egészséges gazdaság (Piac- és Vásárcsarnok felújítása) 

 Helytörténeti múzeum létrehozatala 

 Fogyatékkal élők munkájának és önálló lakhatásának támogatása Tapolcán- Az 

„Életlehetőség” Szociális Nappali intézmény bővítése-munkahelyteremtéssel és a Támogatott 

Lakhatás számára lakások kialakításával 

 dr. Somogyi József Idősek Otthona – új szárny kialakítása (geriátria) 

 Oratórium – vallási és kulturális közösségi tér kialakítása 

Az akcióterülethez kapcsolódó egyéb fejlesztések: 

 Közösségi közlekedés átszervezése, intermodális csomópont kialakítása, 

 Kerékpárút hálózat fejlesztése, turisztikai célú kerékpárutak rendszerének fejlesztése, 

 

4. Akcióterület: Déli városrész 

 

 

Az összesen mintegy 40 ha-os kiterjedésű akcióterület két részre vágja a Tapolca patak és környezete 

ami funkcionálisan inkább a Belváros kiterjesztésének tekinthető. Az akcióterület két része hasonló 
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problémákkal küzd, de némi különbség is fellelhető a kettő közt, amennyiben a keleti részben 

található a város egyetlen szegregációval veszélyeztetett területe. A leromlott állapotú 

épületállomány és a lakosság elszegényedő rétegeinek jelenléte azonban nemcsak a keleti részben, 

hanem a déli városrész egészére jellemző. 

 

4a akcióterület: Ősi Tapolca 

Az akcióterület indikatív lehatárolása: Hősök tere; Petőfi Sándor utca; Zrínyi Miklós utca; Batsányi 

János utca; Nyárfa utca; Szegfű utca, Rákóczi utca; Dózsa György út 

Jellemzői: A városrész szinte kizárólag lakófunkciójú terület, nagyrészt földszintes házakkal épült be. 

A belvárossal közvetlenül határos terület ezért szolgáltatások tekintetében elsősorban az ott meglévő 

infrastruktúrát és intézményrendszert használják az itt élők. Az itt lévő épület állomány átlagát 

tekintve leromlottabb a település más részeinél, sok az elöregedett, alacsony komfortfokozatú lakás. 

Az utcák és a régi épületek ugyanakkor idézik az ősi Tapolca építészeti jellegzetességeit. Általában a 

Déli városrészben több az alacsonyabb jövedelemszintű lakos, nagyobb az időskorúak aránya.  

Fő fejlesztési célok az akcióterületen: Az épületállomány műszaki állapotának, 

energiahatékonyságának javítása; az itt lakók szociális és foglalkoztatási helyzetének javítása. 

Közterületek fejlesztése, közösségfejlesztés. Épített környezet megjelenésének javítása, a 

belvároshoz való illesztés, a hagyományos városkép minél teljesebb visszaállítása (az utcaszerkezet 

megőrzse). 

Az akcióterületen tervezett beavatkozások indikatív listája: 

 Komplex szociális városrehabilitáció 

Az akcióterülethez kapcsolódó egyéb fejlesztések: 

 Oratórium – közösségi helyiség kialakítása a „Legényegylet” épületében  

 

4b Akcióterület: Déli városrész, keleti oldal 

Az akcióterület indikatív lehatárolása: Kossuth Lajos utca; Sallay Misi utca; Kinizsi Pál utca; Kiss János 

utca; Királykuti utca, Martinovics Ignác utca; Templom Domb; Csobánc utca; Csányi László utca. 

Jellemzői: Javarészt lakó funkciójú jellemzően egyszintes épületek alkotta városrész, ahol az épületek 

állapota több helyen leromlott, komfortfokozata az átlagosnál alacsonyabb. A népszámlálási adatok 

szerint a jogszabályban meghatározott (iskolázottság, jövedelmi viszonyok) szegregációs mutatók 

alapján lehatárolható szegregációs kockázattal bíró településrész ezen az akcióterületen található a 

Kiss János – Kinizsi – Toldi – Szent György és Csobánc utcák határolta területen. 

Fő fejlesztési célok az akcióterületen: Az épületállomány műszaki állapotának, 

energiahatékonyságának javítása. Az itt lakók szociális, foglalkoztatási helyzetének javítása. 

Közterületek fejlesztése, közösségfejlesztés. 

Az akcióterületen tervezett beavatkozások indikatív listája: 

 Komplex szociális városrehabilitáció 

 Antiszegregációs intézlkedések 
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5. Akcióterület: Keleti városrész (Y-házak és környéke) 

 

 

Az akcióterület indikatív lehatárolása: Egry József utca; Patak utca; 77. számú főút; Kossuth Lajos 

utca; Juhász Gyula utca. Nagysága kb. 36 ha 

Jellemzői: Az akcióterület nagy részét kitevő iparosított technológiával épült lakótelep (Y-házak) a 

70-es évek városépítészetének ismert és értékes reprezentánsa. Megépítésükkel egy viszonylag 

önálló nagyvárosias terület jött létre Tapolcán, ami a lakó funkciókat a korábbihoz képest jelentősen 

koncentrálta. Ugyanakkor az épületek, épületszerkezetek leromlása előrehaladott, a lakások 

fenntartási költsége magas.  A közterületek, zöld felületek nagysága viszonylag jelentős, ezek 

állapota, minősége azonban javítandó. A terület az alapvető közösségi funkciókkal ellátott, a 

közintézmények műszaki színvonala fejlesztendő, néhány esetben bővítendő. 

Fő fejlesztési célok az akcióterületen: A területen levő épületállomány állapotának javítása, 

energiaigényének, fenntartási költségeinek csökkentése az épített és természeti környezet 

minőségének javítása. Az itt élők életminőségének javítása, a közszolgáltatások minőségének 

fejlesztése, közösségfejlesztés. 
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Az akcióterületen tervezett beavatkozások indikatív listája: 

 Az Y-házak energetikai korszerűsítése 

 Az Y-házak környezetében a zöldfelületek fejlesztése 

 Napelemes rendszer kiépítése a Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 

Tagintézményének épületén 

 Óvodabővítés (Családbarát intézmény és közszolgáltatás fejlesztése) – Barackvirág Óvoda 

 Közösségfejlesztő programok 

Az akcióterülethez kapcsolódó egyéb fejlesztések: 

 Zöldfalak létesítése 

 

2.2 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA 

Az ITS középtávú, operatív jellegű stratégia, így az rögzíti azon lényeges fejlesztési jellegű 

beavatkozások (projektek, programok) indikatív listáját, melyek a célok eléréséhez szükségesek. Az 

operatív jelleg azonban nem jelenti azt, hogy a beavatkozások már a majdani megvalósításhoz 

szükséges részletességgel lennének kidolgozva, és azt sem, hogy acélok eléréséhez szükséges 

projektek felsorolása teljes körű lenne. A stratégia ezért megfogalmazza azon tevékenységek 

szükségességét is, amelyek a már meglevő, de még csak ötlet szinten álló, ezért továbbfejlesztendő 

elképzelésekre vonatkozik, emellett javaslatot tesz új (kidolgozandó) projektekre is, ahol a célok 

eléréséhez ezekre szükség van. 

A tervezési útmutató értelmében a projekteket (projektjavaslatokat) három típusba célszerű 

besorolni: 

 A kulcsprojektek azok a fejlesztések, amelyek valamely (akár több) középtávú stratégiai cél 

elérésének alapvető feltételét képezik, azaz olyan projekt, aminek esetleges elmaradása 

esetén az adott cél nem vagy csak kismértékben érhető el. A kulcsprojektek jellemezően 

nagyobb volumenű (nagyobb költségigényű) projektek, és megvalósulásuk előfeltétele lehet 

más tervezett fejlesztéseknek, vagy azok hatásai érvényesülésének. 

 A hálózatos projektek több egymáshoz kapcsolódó, azonos jellegű, a város egészére vagy 

annak jelentős részére kiterjedő (vagy akár a város határain túlmutató), egymással 

összefüggő projektelemekből álló fejlesztések (pl. kerékpárforgalmi hálózat részeként 

kerékpárutak építése, közintézmények energetikai célú beruházásait tartalmazó projektek). 

Az egyes projektelemek külön-külön is megvalósíthatók, ugyanakkor a város fejlesztése 

szempontjából kihatással vannak egymásra, megvalósításuk ütemezetten történhet. Azonos 

jellegük miatt jelen stratégiában nem egyedi projektelemenként, hanem az azonos típusú 

projektelemekből álló projektcsomagként kerülnek bemutatásra. 
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 Az akcióterületi projektek olyan térben koncentrált (az egyes akcióterületeken végbemenő) 

és egymással összehangolt projektek, amelyek az akcióterület számára megfogalmazott cél 

érdekében kerülnek megvalósításra. Egymásra szinergikus hatást fejtenek ki, azaz az egyes 

projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.3 

A három projekttípus között természetesen lehetnek átfedések, így pl. az akcióterületi projektek közt 

megjelenhetnek kulcsprojektek, vagy hálózatos projektek (projektelemek) is. 

A stratégiában azonosított, vagy javasolt projektek fenti kategóriák szerinti besorolását, illetve e 

projektek egyes stratégiai célokhoz való hozzájárulását a következő táblázat foglalja össze. 

 

Jelmagyarázat a táblázathoz: 

Normál betű:  Az adott célhoz elsődlegesen kapcsolódó, korábbi tervezési fázisban is azonosított, projektleírással 
rendelkező projektek; 

Halvány betű:  Több célhoz is illeszkedő projekt ismételt előfordulása (másodlagos kapcsolatuk a célokkal); 
illetve több projekttípushoz is besorolható projekt ismételt előfordulása 

Dőlt betű:  Az adott célhoz elsődlegesen kapcsolódó, a jelen tervezési szakaszban azonosított, projektleírással még 
nem rendelkező fejlesztési igények; 

Számozás:  Hálózatos vagy akcióterületi projektcsomagok elemei (pl. H52: az ötödik hálózatos projektcsomag 
(akadálymentesítés) második eleme. 

 

                                                             
3
 Az akcóterületi projekt nem feltétlenül esik egybe az előző fejezetben felsoroltakkal, miután ott csupán a megvalósítás 

fizikai helyszíne volt a csoportosítás alapja, nem pedig a projektek funkciójuk, jellege. 
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Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a városi célok kapcsolata 

Stratégiai cél Kulcsprojekt Hálózatos projekt Akcióterületi projekt Egyéb projektek 

A vállalkozói szféra megerősítése, vonzó 
vállalkozói környezet megteremtése 

K1 – Volt honvédségi ingatlanok 
infrastrukturális fejlesztése 

H1 – Kerékpárutak (hivatásforgalmi célú 
használat) 

A11 – Volt honvédségi ingatlanok 
hasznosítása (infrastr. fejlesztése – l.: K1) 

A12 – Volt honvédségi ingatlanok 
hasznosítása (Habüveg üzem létesítése) 

E1 – Egészséges Tapolca – egészséges 
gazdaság 

A13 – Volt honvédségi ingatlanok 
hasznosítása (Buszjárat és kerékpárút 
bevezetése a területre) 

Klaszterfejlesztés (pl. borklaszter) 

Befektetésösztönzési és városmarketing 
stratégia magalkotása 

Foglalkoztatást növelő beavatkozások 

Bérlakás program 

A város és térsége adottságain alapuló, 
fenntartható turizmus kialakítása, az 
idegenforgalmi vonzerő növelése 

K2 – Kerékpárutak (l.: H1) H1 – Kerékpárutak (Tapolca – Sümeg) 

H12 – Kerékpárutak (Tapolca – Szigliget) 

H13 – Kerékpárutak (Káli medence) 

H21 – TDM (Bakony és Balaton Kártya) 

H22 – TDM (Kerékpárkölcsönző továbbfejl.) 

H23 – TDM (Aktívan a Bakony és Balaton 
térségében) 

H24 – TDM (Kutatás és monitoring) 

H25 – TDM (Okosan és online a Bakony és 
Balaton térségében) 

H73 – Oratórium (Zarándokszállás) 

 E2 – Ez nem pipamúzeum 

E3 – Pannon kulturális, kereskedelmi és 
fesztiválközpont (Gyulakeszi) 

E5 – Városi strand fejlesztése 

A14 – Volt honvédségi ingatlanok 
hasznosítása (Hadi-kulturális élmény- és 
kalandpark) 

A15 – Volt honvédségi ingatlanok 
hasznosítása (A repülőtér sportcélú 
hasznosítása) 

Szabadtéri rendezvénytér kialakítása, 
meglévő terek fejlesztése (áramvétel, 
illemhely) 

Helytörténeti múzeum kialakítása 

Egzotikus madár- és növénypark létesítése 

Vonzó településkép, korszerű épített 
környezet kialakítása 

K4 – Intermodális központ kialakítása H31 – Zöldfal (Postaépület) 

H32 – Zöldfal (Tóparti sétány) 

H33 – Zöldfal (Vasúti rakodó) 

H33 – Zöldfal (Városközpont garázssor) 

A21 – Szociális városrehab. Dél (Felszíni 
vízelvezetés) 

A22 – Szociális városrehab. Dél 
(Utak, járdák) 

A23 – Szociális városrehab. Dél 
(Közvilágítás korszerűsítés) 

A24 – Szociális városrehab. Dél (Térfigyelő 
rendszer) 

A25 – Szociális városrehab. Dél 
(Lakásfelújítások) 

A31 – Szociális városrehab. Kelet (Y-házak 

környezetében zöldfelületek megújítása) 

A41 – Szociális városrehab. Dobó ltp. (út-, 
járda- és közműfelújítás 

A42 – Szociális városrehab. Dobó ltp. 
(zöldfelületek megújítása) 

E4 – Információs LED-fal 

E1 – Egészséges Tapolca – egészséges 
gazdaság (Piac- és Vásárcsarnok felújítása) 

Szabadtéri rendezvénytér kialakítása, 
meglévő terek fejlesztése (áramvétel, 
illemhely) 

Zöldfelületek megújítása és fejlesztése 

Sport infrastruktúra fejlesztés 
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Stratégiai cél Kulcsprojekt Hálózatos projekt Akcióterületi projekt Egyéb projektek 

Energiaköltségek csökkentése a 
városüzemeltetésben, megújuló 
energiára alapozott energiaellátás 

K3 – Naperőmű létesítése H41 – Intézmények energetikai 
korszerűsítése (Batsányi Ált. Isk.) 

H42 – Intézmények energetikai 
korszerűsítése (Batsányi Gimn.) 

H43 – Intézmények energetikai 
korszerűsítése (Bárdos Ált. Isk.) 

H44 – Intézmények energetikai 
korszerűsítése (Kazinczy Ált. Isk.) 

H45 – Intézmények energetikai 
korszerűsítése (Diák- és Közétkeztető) 

H46 – Intézmények energetikai korsz. 
(Csermák Rendezvénycsarnok.) 

H47 – Intézmények energetikai korsz. (Wass 
A. Könyvtár és Múzeum) 

A32 – Szociális városrehab. Kelet (Y-házak 
energetikai felújítása) 

A25 – Szociális városrehab. Dél 
(Lakásfelújítások) 

A33 – Szociális városrehab. Kelet (Kazinczy 
Ált. Isk. energetikai korszerűsítése – l.: H44)  

 

A43 – Szociális városrehab. Dobó ltp. 
(épületek energetikai felújítása) 

Kisléptékű helyi energiatermelést segítő 
infrastrukturális fejlesztések (hálózat, 
transzformátorok) 

A belső közlekedési rendszer 
racionalizálásával a városi 
környezetterhelés csökkentése, a térségi 
kapcsolatok javítása 

K4 – Intermodális központ kialakítása H1 – Kerékpárutak   

Gyalogosok előnyben részesítése a 
belvárosban (gyalogos utak, ösvények) 

Helyi és helyközi közösségi közlekedési 
szolgáltatások fejlesztése (utas-tájékoztató, 
járatsűrítés, akadálymentesítés)  

 

Színvonalas humán közszolgáltatások 
biztosítása; a kialakult struktúrák 
megerősítése és fejlesztése 

K5 – Aesculapius ház létesítése H51 – Óvoda (Barackvirág óvoda bővítése) 

H52 – Óvoda (Szivárvány óvoda, 
tornaszoba) 

H4 – Intézmények energetikai 
korszerűsítése 

H6 – Intézmények akadálymentesítése 

A34 – Szociális városrehab. Kelet 
(Barackvirág óvoda bővítése – l.: H51) 

E5 – Városi strand fejlesztése (tanuszoda) 

Az Egészségfejlesztési Iroda működésének 
továbbvitele, fejlesztése 

Szász Márton Iskola megfelelő 
elhelyezésének biztosítása 

A „befogadó város” jelleg erősítése, 
városi közösség építése 

K6 – Fogyatékkal élők munkájának és 
lakhatásának támogatása („Életlehetőség” 
Intézmény bővítése) 

H61 – Intézmények akadálymentesítése 
(rendezvénycsarnok) 

H62 – Intézmények akadálymentesítése 
(Wass Albert Múzeum) 

H71 – Oratórium (plébánia felújítása) 

H72 – Oratórium (Közösségi helyiség – 
„Legényegylet” épületében) 

H73 – Oratórium (Zarándokszállás) 

H74 – Oratórium (Gazdasági épületek 
felújítása) 

A26 – Szociális városrehab. Dél  (Közösségi 
helyiség a „Legényegylet” épületében – l.: 
H72) 

 A35 – Szociális városrehab. Kelet 
(polgárőrségi helyiség) 

Egészséges Tapolca – egészséges 
gazdaság 

A27 – Szociális városrehab. Dél 
(közösségfejlesztő programok) 

A28 – Szociális városrehab. Dél (képzés, 
alternatív munkavégzés) 

A44 – Szociális városrehab. Dobó ltp. 
(Közösségi tér létesítése) 

Dr. Somogyi József idősotthon bővítése 

Önkormányzati idősek otthona létesítése 

Bérlakás program 

Foglalkoztatást növelő beavatkozások 

Az Egészségfejlesztési Iroda működésének 
továbbvitele, fejlesztése 

Szász Márton Iskola megfelelő 
elhelyezésének biztosítása 
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Kulcsprojektek 

A projekt címe A tapolcai volt honvédségi ingatlanok infrastrukturális fejlesztése 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A volt katonai laktanyák gazdasági hasznosítása komoly kitörési pont lehet a város számára a 
munkahelyteremtő beruházások ösztönzése szempontjából. A területen a katonai létesítmények, 
épületek, építmények átalakítás utáni gazdasági hasznosítására, vagy ezen létesítmények lebontás 
utáni új épületekkel történő gazdasági célú hasznosítására egyaránt lehetőség van. A volt laktanyák 
térségében elegendő kapacitás áll rendelkezésre víz, gáz, villamos közművek tekintetében, valamint 
megfelelő kapacitás van a keletkező szennyvizek befogadására. Az építkezések, átalakítások 
végrehajtásának azonban előfeltétele a használhatatlanná vált közművek helyett újak építése, új 
úthálózat kialakítása. A projekt eredményeként várható vállalkozói befektetésektől 150 új munkahely 
létrehozása várható 

A projekt tartalma A projekt 36 ha terület közművesítését, közműfelújítását tartalmazza:  

 Építendő viziközmű hossza: 2940 fm (víz és egyben tüzivíz vezeték) 

 Építendő gázvezeték hossza: 3000 fm 

 Építendő szennyvíz közmű hossza: 2730 fm 

 Építendő aszfaltozott utak területe: 20000 m2  

 Építendő elektromos vezeték: 3000 fm 

Előkészítettség A projekt megvalósításához szükséges tervek, elkészítése, engedélyek beszerzése folyamatban van 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-1.1 

 

A projekt címe Naperőmű létesítése Tapolcán 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

Tapolca Város vezetése fontosnak tartja kötelező szolgáltatásai keretében is energiatakarékossági 
fejlesztések megvalósítását. A települési önkormányzat, megújuló erőforrások bevonásával, 
hasznosításával jelentősen csökkentheti intézményi és közszolgáltatási kiadásait, amelyeket egyéb 
fejlesztési célokra is fordíthat a helyi lakosok és a településre látogatók igényeit figyelembe véve.  

A naperőmű létesítése a kötelezően ellátandó közművilágítást áramszolgáltatását váltaná ki, illetve 
saját intézményeinek működését stabilizálná pénzügyileg.  

A projekt tartalma A naperőművet Tapolca külterületi részén telepítené a városvezetés, amelynek teljesítménye 500 
kW lenne. A Tapolca 0259 hrsz-ú, a rendezési tervben erre a célra jóváhagyott, kivett művelési ágú 
önkormányzati tulajdonú terület alkalmasnak bizonyul a beruházás színhelyéül. A 9 ha 1969 m2 
terület alkalmas a betáplálásra, és a teljes naperőmű rendszer befogadására. A napelem park 
létrehozása jelentős előkészítést igényel, mind a szolgáltatókkal, mind a hatóságokkal fontos 
megállapodások megkötése.  

 Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése: 500 t/év 

 Megújuló energiahordozó felhasználás: 1900 GJ/év 

Előkészítettség A projekt megvalósításához szükséges tervek, engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás KEHOP-5.1 

 

Projekt címe Infrastruktúra-fejlesztés az ideális települési térszerkezet kialakításához  

Közösségi közlekedés fejlesztés Tapolcán (Intermodális központ kialakítása) 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A projekt átfogó célja a közösségi közlekedést használók arányának szinten tartása és növelése, 
amely a közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztésével. A beruházás fő motivációja a 
Hősök terén található, elavult és korszerűtlen helyi- és helyközi autóbusz-pályaudvar átalakítása, a 
funkció áttelepítése a vasútállomás mellé. 

A projekt rövid távú céljai:  

 A térségi, helyi és városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá, színvonalasabbá tétele. 

 A szolgáltatási színvonal emelése, ellenőrzési és utas-tájékoztatási rendszer kialakításával. 
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 Az intermodalitáshoz szükséges feltételek megteremtése. 

 Megfelelő akadálymentesítés biztosítása. 

 Zöldterületek biztosítása. 

 A közösségi közlekedést kiegészítő kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kiépítése. 

A projekt hosszú távú céljai: 

 A közösségi közlekedést használók számának növekedése. 

 A szolgáltatás vonzóbbá, utasközpontúvá alakítása. 

 A városközpont tehermentesítése, forgalomcsillapított egyirányú közlekedésszervezéssel 
(nyugat-keleti irányú városi főtengely) 

 A városközponti funkciók (szolgáltatás, kereskedelem) erősítése, kereskedelmi és szolgáltató 
felület növelésével (gyalogos elsőbbségi felületek jelentős növelésével) 

 A környezeti terhelés (zaj, lég-, porszennyezettség) csökkentése. 

A projekt tartalma A beruházás során létrejönne egy intermodális átszálló központ, váróhelyiséggel, utasforgalmi 
mellékhelyiséggel, kerékpárkölcsönzővel. A buszpályaudvar kocsiállásai fölé előtető készül, 
acélszerkezetű védőtetővel ellátott 2 db érkezési buszállás kerül kialakításra. A buszpályaudvar 
kocsiállásai fölé aszimmetrikus kialakítású előtető készül. A TFC LCD audiovizuális utastájékoztatás i 
rendszer kiépítése is megvalósul. Ezen túlmenően az aszfaltos járdák térkővel történő felújítása, 
valamint zöld területek kialakítása tervezett. A Hősök terén jelenleg üzemelő autóbuszos decentrum 
az újonnan kialakított, intermodális központként a vasútállomás mellett található autóbusz 
pályaudvar kialakításával párhuzamosan átépítésre kerül mint városközponti megállóhely, a Hősök 
terén körforgalmú csomópont valósul meg (buszöblök, új forgalmi sávok kijelölésével). A 
megvalósításban nagy szerepe van a kerékpáros közlekedés támogatásának is, kerékpárkölcsönző 
létesítésével és a meglévő kerékpáros infrastruktúra kiegészítésével. 

Előkészítettség A projekt rendelkezik a megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek egy részével: 

 Fedett gyalogjáró és buszváró építés jogerős engedélyes terv 

 Tapolca, Hősök tere közlekedési terve – jogerős engedélyes terv 

 Tapolca, integrált közlekedési csomópont terve – áttervezés szükséges  

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-3.1 

 

A projekt címe Aesculapius Ház Tapolca – egészségügyi intézet létrehozása 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A működő kórházzal és szakrendelővel, a létesítendő mentőállomással szoros területi kapcsolatban 
korszerű egészségügyi, megelőző és szociális ellátó intézmény létrehozása szükséges 
lakosságbarát, akadálymentesített környezetben, tekintettel arra, hogy jelenleg a tapolcai 
egészségügyi alapellátáson belül a házi- és házi-gyermekorvosi rendelések 6 felnőtt háziorvosi 
rendelőben és 2 gyermek-háziorvosi rendelőben zajlanak, továbbá a város különböző pontjain 
találhatóak a további egészségügyi szolgáltatások. Cél, hogy a jelenleg több telephelyen működő 
szervezeti egységek felújított ingatlanba, a jelenleginél jobb körülmények közé költözzenek, központi 
diagnosztikus és terápiás lehetőségek biztosításával. 

A projekt tartalma Az Ady Endre utcai volt szülészet-nőgyógyászat épületének felújítása: 

 500 m2 hasznos alapterület felújítása (teljes épületgépészet, nyílászáró és tetőfelújítás, 
burkolatcsere, akadálymentesítés stb.), akadálymentes parkolók, megközelítés kialakítása 

 bútorok, berendezések, felszerelések beszerzése 

Előkészítettség A projekt megvalósításához szükséges tervek, engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 
van, a megvalósításhoz szükséges dokumentumok még nem állnak rendelkezésre. 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-4 és EFOP-2 

 

A projekt címe Fogyatékkal élők munkájának és lakhatásának támogatása – az „Életlehetőség” Szociális 
Nappali intézmény bővítése 

A projekt A civil szervezetek a város vezetése segítségével rehabilitációs munkahelyet – ahol jelenleg 74 fő 
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indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

gondozott dolgozik –, valamint támogató szolgálatot, támogatott lakhatást és nappali intézményt 
hoztak létre. A létesítmény felújításával lehetőségünk lenne tovább fejleszteni a nappali intézményt 
és a Támogatott Lakhatás intézményének is további lakásokat tudnánk biztosítani. Jelenleg 25 fő 
ellátására van engedélye az intézménynek, de sokkal több igény lenne az ellátásra. A felújítás 
lehetőséget adna az intézmény bővítésére is.  

A projekt tartalma Az épület kapcsolódó részébe a Támogatott Lakhatás számára lakásokat alakítanánk ki, illetve 
építenénk át. A pályázat támogatása esetén lehetőség nyílik e lakásokat komfortosítani, 
korszerűsíteni, illetve a jelenlegi bérlők más városi területen történő elhelyezésére. Ezáltal a 
Támogatott Lakhatásban élő fiataloknak lehetőségük lenne a munkavállalásra, amely alapfeltétele a 
támogatott önálló életnek.  

Az „Életlehetőség” Szociális Nappali intézmény bővítésével 8 fő fogyatékkal élő gondozására és 
munkába állására lenne lehetőség, továbbá 1 fő szakképzett dolgozó foglalkoztatására. 

Az ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület Tapolca által működtetett Támogatott Lakhatás bővítésével 3 
lakás kialakításával, minimum 9 fő fogyatékkal élőnek lenne lehetősége a támogatott önálló életre 
és az intézmény két fő szakképzett dolgozó foglalkoztatását biztosítaná. 

Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás EFOP-2.2 

 

Hálózatos projektek 

A projekt címe Kerékpárutak létesítése 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A balatoni háttértelepülések helyzetbe hozása, hosszútávon erős turisztikai bázist jelentő körutak 
fejlesztésével országosan kiemelt feladat. Távlati cél a kerékpározás, mint környezetbarát 
közlekedési mód terjedésének ösztönzése, a környezet védelme.  A kerékpárutak létesítése növelné 
a Balaton-parti és a kiemelt üdülőkörzet háttértelepüléseinek turisztikai kohézióját – így turisztikai 
kulcsprojektként is értelmezhető. Emellett a helyi gazdasági potenciál erősítésére is jelentős 
hatással bírna, továbbá hivatásforgalmi (munkavállalói mobilitás) szempontból is jelentősek. A 
fejlesztések munkahelyteremtést (várhatóan 8 fő) is jelentenek, illetve szolgáltatásbővüléssel is jár . 

A projekt tartalma Badacsonyi és Káli-medencei kerékpárút létesítése 

A fejlesztés megvalósításával Tapolca települést a balatoni kerékpár körúttal összekötő turisztikai 
célú kerékpárút létesülne. A tervezett nyomvonal Tapolca-Diszel felé, a Bács-hegyen keresztül 
Káptalantóti irányába tart, majd a Tóti és Gulácsi hegyek között a rizapusztai úton haladva 
csatlakozik Badacsonytomajon a Balatoni bringakörúttal. A Tapolca-Zánka közötti úton a 
Káptalantóti útkereszteződésnél a Káli-medence irányába is elérhető lenne a Balaton. 

 Épített kerékpárút hossza: 15 km 

 Átlagos napi forgalom: 85 

 Új szolgáltatások száma: 2 

Tapolca–Sümeg közötti kerékpárút létesítése 

Az útvonal döntően hivatásforgalmi, de egyben turisztikai célú útvonal is. Sümeg és Tapolca 
ikervárosok közötti kohézió a települések közötti térségi munkamegosztásban és a munkahelyek 
vonatkozásában (komplementer munkaerő kereslet-kínálat) erős kötődést jelent.  

 Épített kerékpárút hossza: 18 km 

 Átlagos napi forgalom: 120 

 Új szolgáltatások száma: 2 

Tapolca–Szigliget közötti kerékpárút létesítése 

A tervezett nyomvonal természetközeli útvezetéssel, a Tapolca patak vízügyi kezelési sávján, 
többségében természetes anyagokkal történne, s egészen elvezetne a 71-es út mellett húzódó 
kerékpárút körúthoz csatlakozva Szigliget irányába. Az útvonal mentén elhelyezkedő települések 
konzorciumi formában valósítanák meg a fejlesztést.    

 Épített kerékpárút hossza: 10 km 

 Átlagos napi forgalom: 65 

 Új szolgáltatások száma: 2 
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Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata (illetve az érintett települések önkormányzatai) 

Lehetséges forrás TOP-1.2 

 

A projekt címe TDM-projektek 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A Bakony és Balaton térségben nagy jelentőséggel bír a Bakony, mint vonzerő, valamint az erre 
épülő turisztikai kínálat. A projektek célja a térségbe érkező kirándulni, túrázni szerető turisták 
tájékozódásának segítése, túraútvonalak kiajánlása, körtúrák jelzéssel való ellátása. A Bakony és 
Balaton kártya, az okostelefonokhoz kapcsolódó online marketing és szolgáltatások kínálatának 
kialakításával, valamint a kerékpárkölcsönző-hálózat továbbfejlesztésével növekedhet a térségbe 
érkező vendégek száma, amely bevételnövekedéssel, munkahelyteremtéssel jár. 

A termékfejlesztés és a marketingkommunikáció tervezése során elengedhetetlen a vendégkör 
összetételének ismerete, fontos megismerni a véleményüket, elégedettségüket a desztinációban 
igénybe vett turisztikai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokról, valamint az esetleges 
hiányosságokról. A hat projektet megában foglaló kezdeményezés a Bakony és Balaton térség 
szolgáltatásbővítésen alapuló turizmusfejlesztését szolgálja. 

A projekt tartalma A projektcsomag hat egymással összefüggő részprojektet tartalmaz 

 Aktívan a Bakony és Balaton térségben projekt keretében: 
Útvonalak GPS-sel történő felmérése; új útvonalak pontos helyének kijelölése; táblák és 
pihenőhelyek pontos helyének meghatározása és elhelyezése; pihenőhelyeken erdei 
bútorgarnitúra kihelyezése; a kijelölt útvonalakról tájékoztató kiadvány készítése több nyelven 

 Bakony és Balaton kedvezménykártya továbbfejlesztése, kiterjesztése közlekedésre 

 Bakony & Balaton kerékpárkölcsönző hálózat továbbfejlesztése, szervízhálózat megszervezése 

 Kutatás és monitoring a Bakony és Balaton térségben: a látogatók körében végzett ismétlődő 
igényfelmérést, elégedettségmérés, illetve 2 imázskutatást és térség-összehasonlító elemzést 
tartalmaz 

 Okosan és online a Bakony és Balaton térségben: ingyenes Wifi pontok kiépítése; 
mobilapplikáció fejlesztése; online videók készítése 

 Termékfejlesztés a Bakony és Balaton térségben: új turisztikai termékek bevezetése az alábbi 
témákban: kultúra (ezen belül kiemelten a vallás), aktív, vidék, vízpart, bor és gasztronómia. 

Előkészítettség A projekt megvalósításához szükséges tervek, engedélyek elkészítése, beszerzése folyamatban 

Projektgazda Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

Lehetséges forrás GINOP-7.1 

 

A projekt címe "Város a tájban, táj a városban” – Zöldfalak létesítése Tapolcán 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

Tapolca város zöldfelület-fejlesztése az utóbbi években is kiemelkedő fontosságú volt, mind 
esztétikai, mind környezeti, fenntarthatósági szempontok miatt. A település egyes részein zöldfalak 
kialakítása – hasonlóan a kertépítési beruházásokhoz – környezeti és turisztikai látványelem 
szempontból is kiemelkedő jelentőségű zöldfelület-fejlesztésnek minősül. Az épített növényfalak a 
városok kártékony hatásait segítenek kompenzálni, ilyen a levegő-, zaj- és porszennyezés, hiszen a 
növények folyamatosan széndioxidból oxigént termelnek, így tisztítják a levegőt.  

A projekt tartalma A beruházás során Tapolca belvárosában, frekventált helyszíneken kerülne sor zöldfal telepítésre, 
összesen négy beavatkozási terülten, ami összesen 9323 m2 új zöldfelületet jelet: 

 Deák F. u. 19–21. Postaépület betonanyagú kerítésének növénytakarása a közterület felőli 
oldalakon. 

 Tóparti sétány faszerkezetű paravánjának növénytakaróval történő befuttatása. 

 Tapolca város déli érintő tehermentesítő útjának és a vasúti rakodónak akusztikai szigetelése a 
lakóterület felé. 

 A Tapolca városközpontban meglévő garázssor településképi feljavítás, új zöldfelületek 
kialakításával, növénytakaró segítségével. 
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Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-2.1 

 

A projekt címe Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

Az önkormányzati intézmények jelentős része vált az elmúlt években energetikai szempontból 
korszerűtlenné, érett meg a felújítási munkákra. Az önkormányzat több épülete esetében már el is 
végezte, illetve jelenleg is végzi a korszerűsítési munkákat. A még fejlesztésre váló intézmények 
korszerűsítésével csökken azok fenntartási költsége és csökken az energiatermelés környezeti 
hatása is. Az önkormányzat célja, hogy az intézményi épületállományt alacsonyabb energiaigény 
mellett működtethesse, és minél nagyobb arányban használjon megújuló energiákat az 
energiaigények kielégítésére. A fejlesztések a károsanyag kibocsátás mérséklése mellett 
számottevő költségmegtakarítást is eredményez az önkormányzatnak. 

A projekt tartalma A korszerűsítések fő tartami elemei: épületszerkezeti elemek hőszigetelése, nyílászáró cserék, 
épületgépészeti beavatkozások, ahol lehetséges megújuló alapú hőtermelő egységek elhelyezése. 
Több helyen van szükség vizesblokkok korszerűsítésére, belső nyílászárók felújítására, magastető 
építésére, amelyek a pályázati rendszer adta lehetőségek függvényében végezhetők el. A 
fejlesztések keretében korszerűsítendő épületek: 

 A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Tagintézménye 

 Batsányi János Gimnázium épületegyüttese 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola  

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye 

 Tapolcai Diák- és Közétkeztető Stadion utcai épülete 

 Csermák József Rendezvénycsarnok 

 Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

Előkészítettség A projektek rendelkeznek a megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek egy részével. 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-3.2; KEHOP-5.2 

 

A projekt címe Óvodák fejlesztése 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

Bár a városban az óvodai ellátás jó színvonalú és az infrastrukturális feltételek is megfelelőek, a 
2015-től kötelező óvodáztatás bevezetésével indokolt lehet a férőhely kapacitások bővítése, illetve a 
működési feltételek további javítása. Az óvodák kapacitásbővítésével további 20 óvodáskorú 
gyermek elhelyezése válik lehetővé, az óvodai ellátás minősége és komfortfokozata javul, a 
tornaszoba felépülése a gyerekek egészségesebb foglalkoztatását, későbbi egészséges 
életszemléletét javítja. A kapacitásbővítése és nyújtott szolgáltatások minőségének javítása a nők 
foglalkoztatási helyzetének javításához is hozzájárul. 

A projekt tartalma A fejlesztéssel érintett intézmények:  

 Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye bővítése foglalkoztatóval és tornaszobával, 
építészeti minőségjavítással, településkép beillesztéssel. Bővül az óvoda 52,69 m2 nettó 
alapterületű foglalkoztatóval, valamint a 86,79 m2 nagyságrendű tornaszobával, és 19,74 m2 
alapterületű hozzá csatlakozó szertárral. 

 Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményének bővítése tornaszobával 

Előkészítettség A projekt azonnal indítható, minden szükséges terv, engedély rendelkezésre áll 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-1.4 
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A projekt címe Meglévő önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A nagy közönség forgalmat lebonyolító, helyi és térségi igényeket kielégítő intézmények 
akadálymentesítése alapvető fontosságú, a munka akkor teljes, ha kiegészül az intézmények 
elérhetőségét biztosító közlekedési felületek akadálymentesítésével. A projekt célja a korábbi 
hasonló fejlesztések folytatása, a városi intézmények és környezetük akadálymentesítésével az 
esélyegyenlőség, a hozzáférhetőség biztosítása a mozgásukban korlátozottak számára. Ez egyben 
a kisgyermekesek és idősek számára is javítja a hozzáférhetőséget, megközelíthetőséget. 

A projekt tartalma A tervezett projekt két intézmény akadálymentesítését tartalmazza 

 Rendezvénycsarnok esetében a két új akadálymentes vizesblokk létesítése, valamint fontos 
műszaki feladat a lelátókra való feljutás (korlátlift) biztosítása szükséges. Tartalmazza a projekt 
az öltözők akadálymentes részének kijelölését is. 

 A Városi Múzeumnál akadálymentes vizesblokkok létesítése, valamint akadálymentes parkoló, a 
Könyvtár esetében pedig személy- és teherlift (de legalább korlátlift) kiépítése szükséges 

Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-3.1; 4.2 

 

A projekt címe „Oratórium” – komplex kulturális és vallási közösségi tér kialakítása 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A projekt legfőbb általános célja, hogy a Tapolcai Római Katolikus Plébánia területén kialakítandó 
komplex közösségi tér népszerű, kedvelt lelkiségi találkozóhely legyen, Tapolca és környéke 
lakóinak hitélete élénkítése által. A projekt célja, hogy a tapolcai, műemlékileg védett Plébánia 
ingatlan komplex infrastrukturális fejlesztése környezetbarát, fenntartható módon megvalósuljon. 

Cél a találkozókat, programokat szolgáló komplex közösségi terek kialakítása; a régió civil 
szervezeteinek, lakosságának, bevonása a közösségi téren megvalósítandó programokba; a 
gyakorlati képzést, oktatást, történeti bemutatóterek kialakítását szolgáló informatikai fejlesztések 
végrehajtása. Ezeken keresztül – helyszíne alapján – a projekt hozzájárulhat a szociális 
városrehabilitációs célokhoz is 

A projekt tartalma A projekt négy részprojektet tartalmaz: 

 A Plébániaépület rekonstrukciója hivatali, közösségi és kulturális célokra. 

 kb. 200 fő befogadóképességű közösségi helyiség kialakítása az ún. „Legényegylet” 
épületében, 

 50 fős Zarándokszállás létesítése csoportok számára, a gazdasági épület és az ún. ifjúsági ház 
átalakításával. 

 Garázs, illetve raktárok kialakítása a területen lévő romos melléképületek átépítésével. 

A projekt keretében 5 épület kerül felújításra és 0,5 ha-on kerül sor a terület rendezésére, 
parkosításra. A szabadtéri rendezvényeken akár 1000 fő részvételére is lehetőség nyílik 

Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Római Katolikus Plébánia, Tapolca 

Lehetséges forrás TOP, egyéb 

 

Akcióterületi projektek 

A projekt címe Volt honvédségi területek hasznosítása 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A projekt célja a volt honvédségi barnamezős területek újjáélesztése. Ez a város céljaihoz 
igazodóan elsősorban gazdasági célú hasznosítást jelent, amihez elengedhetetlen a megfelelő 
infrastrukturális feltételek megteremtése. A fejlesztés nyomán vállalkozások betelepülése, ennek 
nyomán új munkahelyek létrehozása várható, ami Tapolca számára kiemelkedő jelentőségű 
fejlesztési cél a népességmegtartás érdekében. Az ipari gazdasági hasznosítás mellett a terület 
alkalmas a város másik fő fejlesztési irányához, a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések fogadására 
is, pl. a területen található az egykori repülőtér sport és szabadidő célú hasznosításával. 
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A projekt tartalma A terület hasznosítása és ezzel elsődlegesen a város gazdasági, foglalkoztatási céljainak elérése 
érdekében az alábbi fejlesztések, projektek célszerűek: 

 A terület elavult infrastruktúrájának cseréje, felújítása, ami egyben a vállalkozói szféra 
megerősítésére irányuló cél elérésének alapfeltétele, így ez a projektelem külön 
kulcsprojektként is megjelenik 

 A már előkészítés alatt álló habüveggyár létrehozása önkormányzati szerepvállalással 
(projektcég létesítése) a területen. A projekt megvalósításával mintegy 30 új munkahely jön lére, 
emellett innovativitása és kedvező környezeti hatása is fegyelemre méltó 

 A vállalkozói betelepülések nyomán szükséges lehet a munkavállalói mobilitás elősegítése 
érdekben a buszjárat, illetve a kerékpárút bevezetése a területre  

 Hadi-kulturális emlék- és élménypark létesítése a volt északi laktanya területén (lehetőség 
szerint a Honvédelmi Minisztériummal közös fejlesztés keretében), és ehhez kapcsolódóan 
évenkénti hadi-kulturális fesztivál megrendezése 

 A volt déli laktanya területéhez kapcsolódó repülőtér sportcélú hasznosítása projekttársaság 
vagy bérbeadás keretében 

Előkészítettség Az infrastruktúrafejlesztés és a habüveggyár már rendelkezik a szükséges tervek, engedélyek egy 
részével, illetve készítésük folyamatban van. A további fejlesztések egyelőre projektötlet szintűek 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata, illetve befektetők 

Lehetséges forrás TOP, GINOP 

 

A projekt címe Szociális városrehabilitáció a déli városrészben 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

Tapolca déli városrészét a Tapolca-patak menti, funkcionálisan inkább a belvároshoz tartozó 
területe kettévágja ugyan, azonban a nyugati és a keletei részek problémái nagyrészt azonosak. A 
városrész hagyományos építésű, vegyes lakossági összetételű, „leszakadó” jellegű városrész, több 
helyen leromlott alacsony komfort fokozatú lakóegységekkel. A népszámlálási adatok szerint a 
területen található a város egyetlen jelentősebb nagyságú szegregációs kockázattal bíró része. E 
terület elsődleges célja ezért a további szegregációs folyamat megállítása és a terület státuszának 
emelése. 

A terület presztízsének növeléséhez infrastrukturális fejlesztések szükségesek, emellett fontos cél – 
az antiszegregációs tervvel összhangban – az itt élők felzárkóztatása Tapolca többi városrészéhez, 
amit a fizikai környezet javítása mellett közösségi programok, képzések, rendezvények 
szolgálhatnak 

A projekt tartalma A célok elérése komplex fejlesztést igényel, ami kiterjed a közterületek fejlesztésére, a lakások 
komfortfokozatának javítására és azok korszerűsítésére (különösen energetikai szempontú 
felújítás). A vonzóbb környezet kialakításához szükséges a felszíni vízelvezetés megoldása, a 
megfelelő gyalogos és gépjárműves megközelítést biztosító járdák, útterületek és közvilágítás 
rendszerének kiépítése. A tervezett beavatkozások:  

 felszíni csapadékvíz elvezetés és tisztítás 

 út és járda építés, felújítás (300 fm út és 300 fm járda) 

 közvilágítás korszerűsítése 300 fm-en 

 a közbiztonság erősítése céljából városi térfigyelő kamerarendszer hálózatának kiegészítése, 
illetve mobil konténer kihelyezése a Városőrség-Polgárőr Egyesület számára 

 mintegy 200 db lakás felújításának lehetősége lakossági önerőből és központi támogatással 

 A városrészeken élők számára helyi identitást növelő közösségfejlesztő programok szervezése 
(pl. közös városszépítési akciók, kulturális programok, környezettudatos kampányok stb.) 

 Képzési programok és alternatív munkavégzési lehetőségek szervezése 

 Az akcióterületi célokat szolgálhatja a hálózatos projektek közt már bemutatott Oratórium 
projekt is, különösen a volt „legényegylet” épület felújítását, amely célzottan a 
felzárkóztatáshoz, a beilleszkedés elősegítéséhez, készségfejlesztéshez biztosíthat helyszínt 

Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-4.3; 6.3 és 6.4; HEFOP, egyéb 



Tapolca város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

41 

 

 

A projekt címe Városrehabilitáció a keleti városrészben 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

Tapolca 1966. évi ismételt várossá válását követően az 1970-es évektől kezdődően a településen 
nagyléptékű lakásépítési program kezdődött, a keleti városrészben iparosított technológiával Y-
házak és házgyári lakóépületek létesültek. A terület épületei mára leromlottak, a korszerűtlené vált 
épületszerkezetek következtében a lakások fűtési energia-igénye magas. A terület presztízsének 
növeléséhez feltétlenül szükséges a lakófunkciót erősítő tevékenységek fejlesztése, a társasházi 
lakóépületek felújítása, energetikai korszerűsítése. A közösségi funkció viszonylagos fejlettsége 
ellenére szintén javításra szorul a közterületek felértékelésével, a közintézmények felújításával, 
emellett fontos cél az itt élő lakosság, valamint a fejlesztések eredményeinek megőrzését szolgáló 
tevékenységek védelme és a közbiztonság javítása is.  

A projekt tartalma  Y-házak környezetében zöldfelületek megújítása 

 Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek energiahatékony felújítása: 

– épületek külső hőszigetelése 

– homlokzati nyílászárók cseréje, 

– tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése, 

– épületgépészeti berendezések felújítása, cseréje, szabályozhatóság feltételeinek kialakítása 

– megújuló energia termelő berendezések telepítése 

 meglévő közösségi helyiség felújításával rendőrségi-polgárőrségi fogadó és tartózkodó helyiség 
kialakítása 

 A városrészeken élők számára helyi identitást növelő közösségfejlesztő programok szervezése 
(pl. közös városszépítési akciók, kulturális programok, környezettudatos kampányok stb.) 

 Az akcióterületi célokhoz hozzájárul az itt található két intézmény (Kazinczy Ált. Isk. és 
Barackvirág) felújítása, illetve bővítése 

Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-4.3; 6.3 és 6.4 

 

A projekt címe Városrehabilitáció a Dobó lakótelepen 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A Dobó-lakótelep a nyugati városrészben, de a városközponttól távolabb, attól iparterülettel 
elválasztva helyezkedik el. A lakótelep kiszolgálását korábban szinte teljes mértékben helyben 
oldották meg, 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. A terület épített környezetének állapota fejlesztésre, a közterületek megújításra, az itt 
lévő lakások energetikai szempontú korszerűsítésre szorulnak, emellett kívánatos a közösségi 
funkciók erősítése is. A fejlesztések átfogó célja a lakótelepi jelleg oldása, terület leszakadásának 
megakadályozása, revitalizálása, a demográfiai mutatók javítása. 

A projekt tartalma A fejlesztés keretében az alábbi beavatkozásokra van szükség: 

 a városrész járda-, út-, közműhálózatának felülvizsgálata, felújítása, csapadék- és 
szennyvízrendszer szétválasztása, 

 a zöldfelületek megújítása 

 a városi szolgáltatások javítása: közösségi tér létesítése, üzletek és posta létesítésének 
ösztönzése, segítése, 

 a lakóépületek energetikai korszerűsítése 

 A városrészeken élők számára helyi identitást növelő közösségfejlesztő programok szervezése 
(pl. közös városszépítési akciók, kulturális programok, környezettudatos kampányok stb.) 

 Az akcióterületi célokhoz hozzájárul az itt található két intézmény (Batsányi Iskola, Diák- és 
Közétkeztető) energetikai felújítása, illetve a sportinfrastruktúra fejlesztése (Honvéd pálya) 

Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás TOP-4.3; 6.3 és 6.4 
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Egyéb projektek 

Az előző három típusba nem besorolható egyéb projektek közül az alábbiakban azok kerülnek 

bemutatásra, amelyek a korábbi megyei TOP-tervezés során felszínre kerültek, a megyei 

önkormányzat által jóváhagyott projektlistára felkerültek, s amelyek Tapolca stratégiájához, annak 

valamely céljához közvetlenül is hozzájárulnak. 

A projekt címe Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

Tapolca és környéke mezőgazdaságát elsősorban a történelmi hagyományokkal rendelkező szőlészet 
és borászt képviseli, de emellett a térségben jelenlévő helyi termékek (termelői kézműves sajtok, 
élelmiszeripari termékek, füstöltáruk, méz és méhészeti termékek, kézműves borok, szőlőalapanyagot 
felhasználó készítmények, szőlőmag olaj, balzsamecet, must, mustár stb.) piacra vitele is potenciális 
lehetőségeket hordoz. E potenciál kihasználása többes célt szolgálhat: gazdaságfejlesztés  és 
turisztikai hatásai mellett az egészséges életmód népszerűsítése és ezzel az egészségtudatosság 
erősítéséhez is hozzájárulhat. 

Ezzel összhangban a projekt célja az egészségre alapozott regionális gazdasági fejlődés elősegítése 
az önkormányzat térségi együttműködésen alapuló koordináló szerepének erősítésén keresztül, 
amely egyrészt a lakosság egészségtudatosságának növelésén, másrészt az egészséges életmódra 
épülő gazdasági szereplők – turizmus és agrárgazdaságok – koordinálásán keresztül valósul meg. 

A projekt megvalósításával új munkahelyek is létrejönnek, de segíti a vállalkozások létrejöttét, illetve 
azok együttműködését is. 

A projekt tartalma A komplex projekt számos, különböző jellegű elemet integrál: 

 „Tapolcai medence fenntartható és egészséges övezet” stratégia kidolgozása 

 Együttműködési, kooperációs mechanizmusok kialakítása és működtetése 

 Helyi termék márka és minősítési rendszer kidolgozása 

 Fiatalok vállalkozóvá válásának segítése (képzés, tréningek, támogató szolgáltatások) 

 Az egészséges életmódot célzó képzési és az egészségtudatosságon erősítő egyéb programok  

 A tapolcai városi Piac és Vásárcsarnok felújítása, továbbá olyan mintabolt kialakítása, ahol a helyi 
és térségi minőségbiztosított termékek értékesíthetők 

Előkészítettség A nem beruházás jellegű elemek azonnal indíthatók, a beruházások esetében egyelőre 
költségbecslések, és árajánlatok állnak rendelkezésre 

Projektgazda  Tapolca Város Önkormányzata (lehetséges konzorciumi partnerek: Kistérségi Társulás, TDM 
szervezet, Vállalkozók Ipartestülete Egyesület) 

Lehetséges forrás EFOP-1.8; TOP; GINOP 

 

A projekt címe Ez nem pipamúzeum 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A Tapolca Diszel városrészben működő Első Magyar Látványtár az időszaki művészeti kiállításokon 
túl egyre több kulturális rendezvényére is várja az érdeklődőket, így helyi közösségszervező szerepe 
és turisztikai jelentősége egyaránt figyelmet érdemel. A Látványtár egyedülálló (több ezer darabos) 
dohányzástörténeti gyűjtemény birtokában van. Állandó kiállításon való bemutatása, közkinccsé tétele 
unikális színfolttal gazdagítaná nemcsak a helyi, hanem a nemzeti kultúrát is. A dohányzás 
történetének tárgyi kultúrája bemutatása kiegészülne a témához kapcsolódó zenei, képzőművészeti, 
irodalmi vonatkozásokkal is. A várhatóan országos érdeklődésre is számot tartó új múzeum komoly 
turisztikai célpontul szolgálhatna, tovább bővítve a város és a térség kulturális turizmushoz 
kapcsolódó kínálatát. A fejlesztés munkahelyteremtést is jelentene. A szükséges fejlesztések 
keretében a már meglévő intézmény energiaellátást is biztosító megújuló energia alkalmazásra 
kerülne sor, így a projekt az erre irányuló városi célhoz is illeszkedik.  

A projekt tartalma A Látványtár jelenleg a tulajdonában álló ingatlanon a 2 szintes molnárlakásból és az újjáépített romos 
vízimalomból kialakított Kiállítóházban működik 500 m2 alapterületen (kiállítótér, raktárak, 
kiszolgálóhelységek). Ezen túl két további épület áll a Látványtár tulajdonában: egy korábban rendbe 
hozott műemléki jellegű pajta-istálló alulhasznosítva (műtárgyak raktározása) és egy használaton 
kívüli rossz állapotú lakóház. Ebből a két épületből kerülne kialakításra az új múzeum, műemlék 
jelleggel, a meglévő épített környezethez illeszkedve. 
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Előkészítettség Projektötlet 

Projektgazda Első Magyar Látványtár Alapítvány 

Lehetséges forrás Egyéb 

 

A projekt címe Pannon kulturális, kereskedelmi és fesztiválközpont (Gyulakeszi) 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A projekt keretében a Gyulakeszin lévő „Csigó Malom” néven nyilvántartott műemléképület és a 
kapcsolódó – mintegy öt hektár terület funkcióváltása révén egy komplex kulturális, kereskedelmi és 
fesztivál központ kialakításának megvalósítása a cél. Az itt kialakuló kulturális központ várhatóan 
igen nagy sikerrel működtethető, kiegészítve a térség – Balaton és Tapolca város vonzáskörzete – 
látogatható helyszíneinek, programjainak kínálatát, bővítve a térség vendéglátó kapacitásait. A 
fejlesztés megvalósulása esetén jelentős közvetlen munkahelyteremtő hatással bír. 

A projekt tartalma A több ütemben (kb. 5 év alatt) megvalósítani tervezett projekt legfontosabb elemei: 

Az 1867-ben klasszicista stílusban épült főépület komplett felújítása, 

a malom szárnyban rendezvényterem, a tetőtérben öltözök és oktató termek kialakítása, 

vendéglátó szolgáltatás (művész kávéház) kialakítása 

a mintegy 2200 m2 alapterületű, volt gabonatároló csarnok átalakítása nemzetközi vásárok, 
termékbemutatók, kiállítások, kulturális jellegű programok megtartására alkalmas 
rendezvényhelyszínné 

3 ha szabad terület művészeti célú hasznosítása (kortárs szoborpark) 

Előkészítettség Rendelkezésre álló dokumentumok: fejlesztési koncepció, ingatlan értékbecslés, régészeti 
falkutatási dokumentáció, felmérési rajzok, aktuális tevékenységre vonatkozó működési engedély. 

Projektgazda Magánszemély 

Lehetséges forrás Egyéb 

 

A projekt címe Kültéri információs LED-fal létesítése 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

A szolgáltatásokra, a kultúrára és a sportra, a helyi intézményekre és programjaikra vonatkozó 
naprakész információinak a városi és városkörnyéki társadalommal történő megismertetése, célba 
juttatása – adott esetben interaktív visszajelzések fogadása – együttesen döntően befolyásolhatják a 
helyi identitás, a társadalmi együttműködés mindennapjait. Az információközvetítés a meglévő 
hagyományos formákon (helyi sajtó) túl korszerű elektronikus megoldásokkal a hagyományosnál 
nagyobb hatékonysággal történhet, ami nemcsak a helyi lakosság, hanem a városba látogatók 
tájékoztatása/tájékozódása szempontjából is jelentős. A Led-fal köztéri, városközponti elhelyezése 
jelentős részben járulhat hozzá a fentiek biztosításához, folyamatos üzemeltetéséhez pedig új 
munkahely létesítése is szükséges. 

A projekt tartalma 230x96 cm-es P6-os kültéri Led-fal elhelyezése Tapolca központi helyén, a Tapolca Kft. székhelyén 
a Városi Mozi épületegyüttesében a Fő tér 1. szám alatt. 

A LED fal városi információkkal való feltöltése, azok folyamatos frissítése, üzemeltetése 

Előkészítettség A szükséges  

Projektgazda Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás Egyéb 

 

A projekt címe Városi strand fejlesztése 

A projekt 
indokoltsága, 
célja, elvárt 
eredményei 

Tapolca sport- és szabadidős létesítményekkel való ellátottsága viszonylag jónak mondható, 
azonban hiányosságként említhető, hogy a városi strandot annak műszaki avultsága miatt évekkel 
korábban le kellett zárni. A strand fejlesztése nemcsak helyi társadalmi igény és elvárás, hanem a 
körzetközponti funkció erősítése szempontjából, továbbá településünk turisztikai vonzereje növelése 
érdekében is indokolt. A város meglévő természeti erőforrásai – a rendelkezésre álló termálvíz – 
kihasználhatósága is alátámasztja a fejlesztés szükségességét. 

A strand fejlesztéséhez kapcsolódóan az úszásoktatás feltételei (tanuszoda) is javíthatóak lennének, 
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ami jelenleg megoldatlan a városban. Középtávú célként terv a strand továbbfejlesztése (esetleg új 
strand kialakítása) is szolgálhatja a város turisztikai céljait, a turisztikai potenciál növelését. A strand 
környezetében kemping szolgáltatás kialakítása is tervezett az olcsó, szezonális szálláshelyek 
számának bővítése érdekében.   

A projekt tartalma  A jelenlegi strand felújítása (folyamatban) 

– gyermekmedence, élménymedence, meleg-vizes medence, úszásoktatásra is alkalmas 
nagyobb méretű medence, bébi-, illetve gyermekmedence kiegészítőkkel. 

 Középtávon: további medencék, élményelemek kialakítása, fedett vízfelületek létrehozása; 
kemping zöldfelületeinek kialakítása, kiegészítő szociális, szolgáltató és adminisztratív 
funkciókkal.   

Előkészítettség A projekt rendelkezik a későbbi megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek egy részével 

Projektgazda  Tapolca Város Önkormányzata 

Lehetséges forrás Egyéb 

 

A stratégia érdekében megvalósításra javasolt további projektek 

A stratégia kidolgozása során felvetődtek olyan további fejlesztési javaslatok is, amelyek az egyes 

célok megvalósítása szempontjából fontosak lehetnek, de a korábbi (a megyei tervezéshez 

kapcsolódó) projektgyűjtések során nem kerültek a felszínre, és nem sorolhatók be a fenti három fő 

projekttípus egyikébe sem. Ezek az alábbiak: 

Fejlesztési igény/javaslat Indoklás/megjegyzés 

Cél: A vállalkozói szféra megerősítése, vonzó vállalkozói környezet megteremtése 

Vállalkozói kooperációk 
ösztönzése – klaszter 
létrehozása 

Tapolca, mint a térség hagyományos gazdasági, kereskedelmi központja fontos helyszíne, 
kezdeményezője, összefogója lehet az itt működő legfontosabb ágazatok szakmai 
együttműködésének. Ezen együttműködések (pl. a szőlészet-borászat területén) magukba 
foglalhatják a közös szakmai, K+F,,marketing és infrastruktúra  projektek megvalósítását. 
(Lehetséges forrás: GINOP) 

Befektetésösztönzési és 
városmarketing stratégia 
megalkotása és bevezetése 

A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó stratégiai célok megvalósítása, a befektetők 
megtalálása és megnyerése, a város imázsának további erősítése, az információk 
célirányos eljuttatása a meghatározott célcsoportok felé szükségessé teszi, hogy a város e 
tevékenységeket egy jól kidolgozott, a térség hasonló befektetési lehetőséget kínáló 
településeivel összehangolt stratégia mentén végezze. A befektetésösztönzési stratégia 
egy általánosabb városmarketing stratégiába beágyazva célszerű megalkotni. Szükséges 
kialakítani ennek szervezeti kereteit is, célszerűen a Polgármesteri Hivatalra és a 
Városfejlesztési Kft.-re alapozva. A megvalósítás eszközei kiadványok, honlap, 
rendezvények (pl. befektetési konferencia) lehetnek. (Lehetséges forrás: TOP, egyéb) 

Cél: A város és térsége adottságain alapuló, fenntartható turizmus kialakítása, az idegenforgalmi vonzerő növelése 

Helytörténeti múzeum 
kialakítása 

A jelenleg működő kiállító terek csak kis részét tudják bemutatni a városból és térségéből 
összegyűjtött helytörténeti jelentőségű műtárgyaknak. Az új a múzeum kialakításával cél a 
turisztikai kínálat bővítése, és a helyi közösségépítést, kulturális programokat, ifjúság 
nevelést szolgáló infrastruktúrák bővítése.  (Lehetséges forrás: TOP) 

Egzotikus madár és növény 
park 

A városban meglévő szakmai tudásra és tapasztalatokra alapozva lehetőség nyílik olyan 
turisztikai vonzerőt jelentő képező madár- és növénygyűjtemény bemutatására, amely jó 
kiegészítője lehet a térség turisztikai kínálatának. A fejlesztés megvalósítására meglévő 
ingatlanok átalakításával, bővítésével lenne lehetőség (Lehetséges forrás: TOP) 
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Fejlesztési igény/javaslat Indoklás/megjegyzés 

Cél: Vonzó településkép, korszerű épített környezet kialakítása 

Szabadtéri rendezvénytér 
kialakítása, meglévő terek 
fejlesztése  

A turisztikai szempontból is fontos, egyre növekvő látogatottságú szabadtéri rendezvények 
(Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét; Pisztráng és Borfesztivál) lebonyolításhoz a jelenlegi 
helyszínek nem ideálisak, ezért szükséges lenne egy állandó rendezvényhelyszín 
kialakítása, ahol a lakók és a természeti környezet zavarása nélkül valósíthatóak meg a 
programok. Szükséges emellett a meglévő terek infrastrukturális feltételeinek javítása 
(áramvételi lehetőség biztosítása, nyilvános illemhely). (Lehetséges forrás: TOP) 

Zöldfelületek megújítása A város gyógyhelyként való működése, turisztikai vonzerejének növelése és az itt lakók 
számára vonzó környezet biztosítása érdekében elengedhetetlen a városi zöldfelületek 
fejlesztése, a növényállomány felújítása. A zöldfelületek növelése hozzájárul a városi klíma 
javításához és a kedvezőbb környezeti viszonyok megteremtéséhez is. Tartalmazzák ezt a 
fentebb bemutatott akcióterületi fejlesztések is, ami mellett külön is kiemelendő a kórházi 
és közterületi kapcsolódási pontokon (Köztársaság tér, Ady E. u.) az akadálymentes 
parképítés, őshonos fák ültetése, utcabútorok, mozgáskorlátozottak részére speciális, 
asztalok, padok elhelyezése (Lehetséges forrás: TOP) 

Sport infrastruktúra fejlesztés A versenysportok igényeit kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése mellett egyre nagyobb idő 
van a szabadidős tömegsport igényeinek kielégítésre is, ehhez a meglévő sporttelepeket 
(Honvéd pálya, Városi sporttelep) korszerűsíteni és a szolgáltatások színvonalát növelni 
szükséges. (Lehetséges forrás: egyéb, TOP) 

Cél: Energiaköltségek csökkentése a városüzemeltetésben, megújuló energiára alapozott energiaellátás 

Kisléptékű helyi 
energiatermelés feltételeit 
megteremtő infrastruktúra 
fejlesztések 

Cél a város energiaellátásának korszerűsítése, kialakítva a helyben termelt, környezetbarát 
technológiákkal előállított energiatermelés feltételeit és az energia hatékony működés 
alapjait. Ehhez kötődően olyan hálózati korszerűsítések megvalósítása szükséges, amely 
lehetővé teszik az intelligens megoldások alkalmazását és a helyi energiatermelés 
rugalmas fogadását. (Lehetséges forrás: TOP, KEHOP) 

Cél: A belső közlekedési rendszer racionalizálásával a városi környezetterhelés csökkentése, a térségi kapcsolatok 
javítása 

Helyi és közösségi 
közlekedés szolgáltatás 
fejlesztése 

Tapolca járásközponti funkciói erősítése érdekében elengedhetetlen a közösségi 
közlekedés fejlesztése, ezen belül a megállók infrastrukturális fejlesztése, az 
utastájékoztatás bővítése, járatok optimalizálása, akadálymentesítés. (Lehetséges forrás: 
TOP) 

Gyalogosok előnyben 
részesítése a Belvárosban 

A belváros kulturális, szolgáltatási és turisztikai csomópontjainak kedvező és biztonságos 
gyalogos megközelíthetősége, illetve a város még inkább környezetbaráttá és bejárhatóvá 
tétele érdekében forgalomszabályozási, közterület fejlesztési (járdák, átjárók stb.) 
beavatkozások indokoltak. (Lehetséges forrás: TOP) 

Cél: Színvonalas humán közszolgáltatások biztosítása; a kialakult struktúrák megerősítése és fejlesztése 

Az Egészségfejlesztési Iroda 
működésének továbbvitele, 
fejlesztése 

A korábban elkezdett sikeres program folytatásaként a kistérségben élők életminőségének 
fejlesztése, egészségügyi helyzetük javítása. Az Iroda feladata a rendszeres és tudatos 
kockázat felmérési és szűrési tevékenység ellátása és a kistérség egészségfejlesztés a 
prevenciós tevékenységek támogatásával. (Lehetséges forrás: EFOP) 

Szász Márton Iskola 
megfelelő elhelyezésének 
biztosítása 

A Szász Márton Iskola elhelyezésre szolgáló épület állapota jelenleg nem megfelelő, 
felújítása, korszerűsítése ugyanakkor jelentős költséggel bírna, ezért gazdaságosabb 
megoldás lehet az intézmény új épületbe költöztetése a szükséges átalakítások, 
korszerűsítések ottani megvalósítása. (Lehetséges forrás: TOP 

Cél: A „befogadó város” jelleg erősítése, városi közösség építése 

Dr. Somogyi József 
idősotthon bővítése 

Az idősödő lakosság problémáinak kezelése érdekében új egészségügyi szolgáltatások 
nyújtása szükséges. A projektkeretében új geriátriai szárny kialakítása történik meg az 
alapítványi formában működő Dr. Somogy József idősotthon bővítésével. (Lehetséges 
forrás: EFOP) 
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Fejlesztési igény/javaslat Indoklás/megjegyzés 

Önkormányzati idősek 
otthona létesítése 

A jelenleg rendelkezésre álló időskorúak elhelyezésére szolgáló kapacitások nem 
elegendőek a városban, ugyanakkor a városban az időskorúak aránya folyamatosan 
növekszik. Az önkormányzat célja a megfelelő minőségű idős ellátás bővítése, ennek 
keretében önkormányzati tulajdonú idősek otthona létesítése. A színvonalas idősellátás, a 
célcsoport igényeihez igazodó szolgáltatások a város kedvező adottságaival párosulva 
térségi vonzerőt és új piaci lehetőségeket (ezüst gazdaság) is jelenthet Tapolca számára. 
(Lehetséges forrás: EFOP) 

Bérlakás program A népesség csökkenési folyamtok megállítása érdekében a város segítséget kíván adni az 
itt letelepülni szándékozóknak, különösen a fiataloknak. Cél, hogy részben a meglévő 
épületállomány átalakításával alacsony rezsijű, modern bérlakások álljanak rendelkezésre 
és megújuljon az ilyen céllal már működő épületállomány. Új bérlakások kialakítása is 
lehetséges már meglévő más funkciójú épületek hasznosításával. (Lehetséges forrás: 
TOP, egyéb) 

Foglalkoztatást növelő 
beavatkozások 

Potenciális foglalkozatók odavonzása érdekében városmarketing akciók, munkaerő 
potenciál felmérés, oktatási-, képzési programok, alternatív foglalkoztatási megoldások 
kidolgozása, szociális gazdaság megerősítése. (Lehetséges forrás: TOP, GINOP)  

 

2.3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS 

ÜTEMEZÉSE 

Az előző fejezetben felsorolt beavatkozások egy részére a megyei TOP tervezéshez kapcsolódóan 

2014-ben előzetes forrásbecslések készültek, megvizsgálva azt is, hogy mely beavatkozás várhatóan 

milyen pályázati forrásokból finanszírozható. Tekintettel arra, hogy a megyei TOP tervezése még nem 

zárult le, jelenleg nem ismertek pontosan a támogathatósági feltételek, amelyek a projektek 

tartalmát és költségvetését is befolyásolják. Ebből adódóan a munka jelenlegi fázisában csak arra 

lehet szorítkozni, hogy a tervezett beavatkozások, projektek forrásigényére nagyságrendi becslést 

adjunk, indikatív jelleggel jelezve azt is, hogy várhatóan mely Operatív Program keretében várható a 

projekt támogatása. Az alábbi táblázat nem a várt támogatásokat, hanem az intézkedések teljes 

becsült költségvetését (támogatás, egyéb forrás, önerő) tartalmazzák. Az önerő igény erőteljesen 

függ a támogatási jogcímtől, így projektenként még azonos projektgazda esetén is jelentősen 

eltérhet. Az önkormányzat saját projektjei esetében átlagosan 15 %-os önerővel kalkulál, míg a 

legjelentősebb vállalkozó projekt (habüveg gyár) esetében várhatóan 65 %-os önerőre lesz szükség. 

Hasonlóan nagy bizonytalansággal tervezhető a stratégia ütemterve is. A beavatkozások átfutási 

ideje viszonylag jól becsülhető a hasonló projektek tapasztalatai alapján, azonban a kezdési 

időpontot befolyásolja egyrészt a projektek előkészítettsége, másrészt a források rendelkezésre 

állása. Minthogy a támogatási lehetőségek megnyílásáról, azok ütemezéséről egyelőre nincsenek 

megbízható információk, az alább bemutatott ütemezés ugyancsak erősen indikatív jellegű. 
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Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések tervezett ütemezése 
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Kulcsprojektek 

K1 - A tapolcai volt honvédségi ingatlanok infrastrukturális fejlesztése 2016. I. félév 24           

K2 - Kerékpárutak létesítése (l.: a hálózatos projekteknél) 2016. II. félév 20           

K3 - Naperőmű létesítése Tapolcán 2016. I. félév 6           

K4 - Infrastruktúra-fejlesztés az ideális települési térszerkezet kialakításához - Közösségi 
közlekedés fejlesztés Tapolcán (Intermodális központ) 

2016. I. félév 9           

K5 - Aesculapius Ház Tapolca – egészségügyi intézet létrehozása 2016. I. félév 12           

K6 - Az „Életlehetőség” Szociális Nappali intézmény bővítése 2016. I. félév 24           

Hálózatos projektek 

H1 - Kerékpárutak létesítése (3 projekt) 2016. II. félév 20           

H2 - TDM projektek (6 projekt) 2016. I. félév 12           

H3 - Zöldfalak létesítése (4 projekt) 2016. I. félév 2           

H4 - Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése (6 projekt) 2016. I. félév 12           

H5 - Óvodák fejlesztése (2 projekt) 2016. II. félév 12           

H6 - Intézmények akadálymentesítése (2 projekt) 2016. II. félév 6           

H7 - Oratórium – komplex kulturális és vallási közösségi tér kialakítása (4 projekt) 2016. I. félév 24           

Akcióterületi projektek 

A1 - Volt honvédségi ingatlanok             

Ingatlanok infrastrukturális fejlesztése (l.: a kulcsprojekteknél)             

Habüveg előállítására alkalmas üzem telepítése 2016. I. félév 10           

Buszjárat és kerékpárút bevezetése a laktanya területére 2018. I. félév 6           

Hadi-kulturális élmény- és kalandpark létesítése  2018. I. félév 12           

A repülőtér sportcélú hasznosítása 2018. I. félév 12           

A2 - Szociális városrehabilitáció a déli városrészben 2016. I. félév 24           
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A3 - Keleti városrész (Y-házak és környéke) rehabilitációja 2016. I. félév 18           

A4 - Dobó István lakótelep rehabilitációja 2016. II. félév 24           

Egyéb (korábban tervezett) projektek 

E1 - Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság 2016. I. félév 23           

E2 - Ez nem pipamúzeum 2016. I. félév 24           

E3 - Pannon kulturális, kereskedelmi és fesztiválközpont (Gyulakeszi) 2016. I. félév 60           

E4 - Kültéri információs Led-fal elhelyezése  2016. I. félév 2           

E5 - Városi strand fejlesztése 2016. I. félév 24           

További javasolt projektek 

Vállalkozói kooperációk ösztönzése – klaszter létrehozása 2016. II. félév 24           

Befektetésösztönzési és városmarketing stratégia 2016. I. félév 3           

Helytörténeti múzeum kialakítása 2018. II. félév 12           

Egzotikus madár és növény park és kiállítás 2018. I. félév 6           

Szabadtéri rendezvénytér kialakítása, meglévő terek fejlesztése  2017. I. félév 6           

Zöldfelületek megújítása 2017. II. félév 6           

Sport infrastruktúra fejlesztés 2018. I. félév 12           

Kisléptékű helyi energiatermelés feltételeit megteremtő infrastruktúra fejlesztések 2017. I. félév 6           

Közösségi közlekedés szolgáltatás fejlesztése 2018. I. félév 6           

Gyalogosok  előnyben részesítése a Belvárosban 2017. II. félév 6           

Az Egészségfejlesztési Iroda működésének továbbvitele, fejlesztése 2016. I. félév 24           

Szász Márton Iskola megfelelő elhelyezésének biztosítása 2018. I. félév 12           

Dr. Somogyi József idősotthon bővítése 2017. I. félév 12           

Önkormányzati idősek otthona létesítése 2018. I. félév 12           

Bérlakás program 2017. II. félév 18           

Foglalkoztatás növelő beavatkozások 2017. I. félév 12           
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Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések indikatív forrásigénye (MFt) 

Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Kulcsprojektek 

K1 - A tapolcai volt honvédségi ingatlanok infrastrukturális fejlesztése 1 260        1 260 

K2 - Kerékpárutak létesítése (l.: a hálózatos projekteknél)          

K3 - Naperőmű létesítése Tapolcán     200    200 

K4 - Infrastruktúra-fejlesztés az ideális települési térszerkezet kialakításához - 
Közösségi közlekedés fejlesztése (Intermodális központ) 

390        390 

K5 - Aesculapius Ház Tapolca – egészségügyi intézet létrehozása  155       155 

K6 - Az „Életlehetőség” Szociális Nappali intézmény bővítése  35       35 

Hálózatos projektek 

H1 - Kerékpárutak létesítése (3 projekt)  1800        1 800 

H2 - TDM projektek (6 projekt)   173      173 

H3 - Zöldfalak létesítése (4 projekt) 40        40 

H4 - Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése (6 projekt)     611    611 

H5 - Óvodák fejlesztése (2 projekt) 124        124 

H6 - Intézmények akadálymentesítése (2 projekt) 40        40 

H7 - Oratórium – komplex kulturális és vallási közösségi tér kialakítása (4 projekt) 100       100 200 

Akcióterületi projektek 

A1 - Volt honvédségi ingatlanok          

Ingatlanok infrastrukturális fejlesztése (l.: a kulcsprojekteknél)          

Habüveg előállítására alkalmas üzem telepítése   1200     500 1 700 

Buszjárat és kerékpárút bevezetése a laktanya területére 12        12 

Hadi-kulturális élmény- és kalandpark létesítése  30        30 

A repülőtér sportcélú hasznosítása 10        10 

A2 - Szociális városrehabilitáció a déli városrészben 200    100    300 

A3 - Keleti városrész (Y-házak és környéke) rehabilitációja 150    1 500    1 650 

A4 - Dobó István lakótelep rehabilitációja 200    150    350 
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Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Egyéb (korábban tervezett) projektek 

E1 - Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság 100 100 78      278 

E2 - Ez nem pipamúzeum        380 380 

E3 - Pannon kulturális, kereskedelmi és fesztiválközpont (Gyulakeszi)        1000 1 000 

E4 - Kültéri információs Led-fal elhelyezése          8 

E5 - Városi strand fejlesztése        500 500 

További javasolt projektek 

Vállalkozói kooperációk ösztönzése – klaszter létrehozása   25      25 

Befektetésösztönzési és városmarketing stratégia 30        30 

Helytörténeti múzeum kialakítása 100        100 

Egzotikus madár és növény park és kiállítás        10 10 

Szabadtéri rendezvénytér kialakítása, meglévő terek fejlesztése  100        100 

Zöldfelületek megújítása 30        30 

Sport infrastruktúra fejlesztés 10       10 20 

Kisléptékű helyi energiatermelés feltételeit megteremtő infrastruktúra fejlesztések     30    30 

Közösségi közlekedés szolgáltatás fejlesztése 20        20 

Gyalogosok  előnyben részesítése a Belvárosban 30        30 

Az Egészségfejlesztési Iroda működésének továbbvitele, fejlesztése  30       30 

Szász Márton Iskola megfelelő elhelyezésének biztosítása 75        75 

Dr. Somogyi József idősotthon bővítése  60       60 

Önkormányzati idősek otthona létesítése  120       120 

Bérlakás program 50        50 

Foglalkoztatás növelő beavatkozások  50       50 

Összesen 4 909 550 1 476 0 2 591 0 0 2 500 12 026 
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3 ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

3.1 A SZEGREGÁCIÓ MÉRSÉKLÉSÉT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ 

INTÉZKEDÉSEK 

Szegregációval veszélyeztetett terület 

A szegregátumok a város olyan egybefüggő területei, amelyen az alacsony társadalmi státuszú 

családok koncentráltan élnek együtt, vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók. A 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az alacsony státuszt két demográfiai mutatóhoz köti; eszerint 

szegregátum (szegregációval veszélyeztetett) az a terület, ahol a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 év) belül eléri vagy meghaladja a 35 %-ot (30 %-ot). A KSH népszámlálási adatai 

alapján Tapolcán egy olyan terület azonosítható, ahol a szegregációs mutató túllépi a 30 %-ot, s ahol 

a lakosságszám (253 fő) nagyobb az – ugyancsak jogszabályban rögzített – 50 fős határértéknél; e 

területet az alábbi ábra mutatja: 

 

 

 

A terület főbb demográfiai, illetve fizikai jellemzőit a Megalapozó munkarész 3.3.2 fejezete mutatja 

be, ami az alábbiak szerint összegezhető: 

 A belvároshoz közeli terület fizikai állapota nem marad el a város más településrészeitől. 

Infrastruktúrával megfelelően ellátott, az utak szilárd burkolatúak, a közvilágítás kiépített. Az 
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ingatlanok közművesítettek (víz, villany, gáz, szennyvíz, kábel tv). Közlekedési kapcsolatai a 

többi városrésszel jók, a terület elszigetelődése nem tapasztalható.  

 A terület kizárólag lakó funkciójú. A lakások magántulajdonban vannak, mindössze néhány 

szociális bérlakás található itt, de azok sem koncentrálónak területileg. Az épületek állaga 

vegyes képet mutat, külső megjelenésüket tekintve egy részük felújításra szorul, de 

jellemzőek a saját erős felújítások is (pl. nyílászárócsere). Az épületek belső állapota jó, 

egészségre káros problémák nem jelentkeznek, a lakásbelsők általában rendezettek. 

Viszonylag magas az alacsonyabb komfortfokozatú lakások aránya, ugyanakkor a területen 

találhatók új építésű, az ott lakók magasabb jövedelmi viszonyairól árulkodó családi házak is. 

 A területen közintézmények nincsenek, azonban közvetlen környezetében (egyebek közt a 

belvárosban) minden szolgáltatás megtalálható és elérhető az itt élők számára is. Az itteni 

gyermekek „szétszóródnak” a város különböző oktatási intézményeiben, amelyekben 

biztosított az integrált nevelésük. Szegregáció sem az intézmények közt, sem intézményen 

belül nem jellemző; az intézmények állapota, tárgyi és személyi feltételei megfelelőek. 

 Az itt lakó népesség iskolázottsága és jövedelmi viszonyai (rendszeres munkajövedelemmel 

rendelkezők száma) elmaradnak a városi átlagtól. A munkanélküliségi ráta átlag fölötti, 

ugyanakkor a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya nem magasabb, mint a város más 

részein. Az itt élő összes kisgyermekes család részesül rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban, emellett átlag fölötti a segélyezettek száma is. 

 A város egészéhez képest markáns különbség mutatható ki a lakosság korösszetételében: itt 

az átlagnál lényegesen magasabb a gyermekkorúak, ugyanakkor lényegesen kisebb az 

időskorúak aránya. A háztartások itt jellemezően nagyobb létszámúak, s a területen a roma 

népesség koncentrációja is megfigyelhető. Az itt élők ugyanakkor más tekintetben nem 

különülnek el a helyi társadalomban, pl. a városi rendezvényeken általában résztvesznek. 

Összességében Tapolcán a közösségi együttélés pozitívnak mondható, etnikai konfliktusok 

nincsenek. 

 

A korábbi fejlesztések hatásai 

A 2008-ban készült városfejlesztési stratégia az előzőekben jelzett területet is magában foglaló, de 

attól keleti, déli és délnyugati irányban egy-egy utcányival nagyobb kiterjedésű területet azonosított 

szegregátumként. E terület jellemzői gyakorlatilag egyezőek az előbb bemutatottakkal. Jelentősen 

leromlott állapotú, telepszerű szegregátum tehát sem most, sem korábban nem volt Tapolcán, az 

azonosított problémák megoldására a korábbi antiszegregációs program döntően „horizontális 

jellegű”, azaz a város égészére kiterjedő, esélyegyenlőséget erősítő, felzárkóztató intézkedéseket 

irányzott elő – döntően az ilyen célú pályázati lehetőségekre alapozva. 

Az azóta eltel időben a szegregált területet, illetve az itt élő népességet (is) érintő fontosabb 

fejlesztések és azok hatásai az alábbiak: 

 A korábbi IVS-ben előkészített funkcióbővítő városrehabilitáció célterülete a belváros volt, 

azonban az ennek keretében kijelölt fejlesztési terület a déli városrészbe is átnyúlt, az 

azonosított szegregátummal határos területen követve a Tapolca-patak vonalát. A projekt 
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részeként itt közterület rehabilitáció, zöldfelület fejlesztés történt, sétány került kialakításra. 

Ennek eredményeként e terület megélénkült, a lakosság kedvelt közterületévé vált, a 

fejlesztés így erősítette a szegregált terület városszövetbe integrációját. A fizikai környezet 

fejlesztését eredményezte a Kinizsi u. burkolatának megújítása is. 

 A város oktatási intézményeiben (óvoda, általános iskola) több olyan fejlesztés is 

megvalósult, ami a területen élő hátrányos helyzetű célcsoportot kedvezően érintette. Az 

intézményfelújítások és eszközfejlesztések mellett a célirányos pedagógiai munkát érintő 

fejlesztések, programok (tanodaprogram, módszertani fejlesztések, pedagógusok képzése – 

pl. kisgyermekkori befogadó nevelés) is megvalósultak. Emellett szabadidős programokra 

(iskolai rendezvények, erdei iskola) és az egészséges életmódot célzó rendezvényekre 

(táplálkozási tanácsadás, drogprevenció) is sor került. A fejlesztések hatására az érintett 

célcsoportban az iskolai lemorzsolódás csökkent. Emellett az is tapasztalható, hogy az 

iskolából kimaradóak körében is viszonylag gyorsan megjelenik az igény az általános iskolai 

végzettség megszerzésére, sőt, esetenként akár a szakmaszerzés iránt is. 

 A munkanélküliséggel leginkább érintett rétegek helyzetének javításában jelentős segítséget 

jelentett a közmunkaprogram, amelynek keretében az önkormányzat mellett más 

foglalkoztatók (MÁV, Közútkezelő, Erdészet, Vízi Társulás) is kínáltak munkalehetőséget. Ezen 

belül volt példa célirányosan a roma népességnek esélyt kínáló programra is 2010-ben. 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem tapasztalható. A 

közmunkaprogramhoz kapcsolódóan a hátrányos helyzetű felnőttek számára különböző 

képzési programok is indultak a Szász Márton Iskolában. Az általános iskolai végzettség 

megszerzését célzó felzárkóztató képzésen túl különböző szakmai képzéseken vettek részt az 

érintettek (gyógynövénytermesztés, kertészet, kertgondozó, parkfenntartó, kisgépkezelő). 

Mindezek eredményeként a leghátrányosabb helyzetű rétegek képzettsége emelkedett, 

továbbá máshol is alkalmazható szaktudást szereztek, aminek következtében munkaerőpiaci 

esélyeik javultak. 

 A szociális integráció terén mindenekelőtt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

tevékenysége emelendő ki, de e téren több civil szervezet és az egyházak (Katolikus Karitász, 

baptista szeretetszolgálat) közreműködése is jelentős. A hátrányos helyzetűeket támogató 

tevékenységük kiterjed a ruhagyűjtésre, étkeztetésre, a hivatalos ügyek intézésben nyújtott 

segítségre, tanácsadásra stb.  

3.2 A FEJLESZTÉSEK SZEGREGÁCIÓS HATÁSÁNAK KIVÉDÉSÉRE HOZOTT 

INTÉZKEDÉSEK 

Az ITS-ben tervezett fejlesztések esetleges szegregációs hatásaival sem közép, sem hosszabb távon 

nem kell számolni. A tervezett beavatkozások jelentős részben éppen azt célozzák, hogy 

megakadályozza egyes településrészek (Dobó lakótelep, keleti és déli városrész) fizikai és társadalmi 

leszakadását a város egyéb területeitől. Emellett az egyéb beavatkozások is figyelemmel vannak az 

esélyegyenlőségre, a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élők életminőségének javítására, a 
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számukra nyújtott szolgáltatások fejlesztésére (akadálymentesítés, egészségház létesítése, 

fogyatékkal élők ellátása és foglalkoztatása). A város fő törekvése a vállalkozások ösztönzésével a 

munkahelyteremtés elősegítése, ami természetesen kedvezően érinti majd a jelenleg alacsonyabb 

státuszú lakosságot is. 

A szegregátumként azonosított terület kis kiterjedésű, az kizárólag lakófunkciójú, ott olyan 

intézmények nincsenek, amelyek fejlesztése adott esetben erősítheti a területen a szegregáció 

mértékét. Az itt élők minden városi funkciót, intézményt, közszolgáltatást a város más területein 

(jellemzően a közeli belvárosban) tudják igénybe venni, ami alapján biztosított pl. az itt élő 

gyermekek integrált óvodai és iskolai nevelése. 

Az egyetlen fejlesztés, aminél e szempont külön figyelmet érdemel, a bérlakás-állomány gyarapítása, 

minőségi cseréje. Ennek eredményeként ugyanis fennáll az elvi lehetősége a bérlakások területi 

koncentrációjának, ami hosszabb távon szegregációs hatásokat generálhat. Túl azon, hogy e területi 

koncentráció kerülendő, a negatív hatások esélyét mérséklik a tervezett városrehabilitációs 

beavatkozások, továbbá az, hogy a fejlesztés nem elsődlegesen a szociális jellegű, hanem a 

letelepedést és a fiatalok életkezdését segítő költségelvű bérlakásokra irányul. 

3.3 A SZEGREGÁCIÓT OKOZÓ FOLYAMATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, HATÁSUK 

MÉRSÉKLÉSÉRE TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK 

Ahogy az előzőekből látható, Tapolcán a szegregációval veszélyeztetett településrészt elsődlegesen a 

társadalmi felzárkóztatást és integrációt igénylő problémák jellemzik, miközben a terület fizikai 

állapota, illetve a közszolgáltatások elérhetősége más városrészekhez hasonlóan jónak mondható. A 

terület a városszövetbe integrálódott, amit a korábbi fejlesztések is erősítettek. 

Mindezek alapján alapvető cél az integráció további erősítése, aminek elsődleges eszközei a város 

hátrányos helyzetű csoportjainak felzárkóztatására irányuló fejlesztések, programok. Az integráció 

nem igényel specifikus, kizárólag az adott területre koncentráló fizikai jellegű beavatkozásokat, 

beruházásokat. A szükséges intézkedések jellegét, irányait a korábbi IVS részét képező 

Antiszegregációs Terv, illetve Tapolca Város Önkormányzata 2013-ban elfogadott Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja megfelelően rögzíti, az azokban foglaltaktól való eltérés nem indokolt. 

A beavatkozások a jelenleg is fennálló intézményi keretek közt, az e területen eddig is közreműködő 

társadalmi partnerekkel (civil szervezetek, egyházak) együtt, a mindenkori pályázati lehetőségeket 

kihasználva valósulnak meg. Az együttműködés szélesítésére, a koordináció erősítésére Tapolca 

Város Önkormányzata Szociális kerekasztal létrehozását és működtetését tervezi. 

A pályázati lehetőségeket tekintve a hazai források mellett (pl. közmunkaprogram, Civil Alap, Nemzeti 

Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatai) elsődlegesen a TOP szociális városrehabilitációt segítő 

forrásaival, illetve az EFOP forrásaival lehet számolni. A megvalósítás a pályázati lehetőségek 

megnyílása esetén gyakorlatilag azonnal indítható. 
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A javasolt célok és az intézkedések indikatív listája szakterületenként 

 

Lakhatási helyzet, lakókörnyezet 

Az előzőekből láthatóan a terület fizikai állapota nem rosszabb, mint a város más városrészei (különösen a déli városrész 
nyugati része), így a javasolt beavatkozások az egyéb városrészek esetében is tervezett intézkedésekhez hasonlóak, illetve 
azokkal együtt (esetleg több településrészre kiterjedő projekt részeként) valósíthatók meg, döntően önkormányzati 
beruházásként. 

Cél a terület presztízsének növelése, városszövetbe integrálódásának tovább erősítése, a lakásállomány 
minőségi javítása 

Tervezett 
intézkedések 

 Ahol az utak szélessége azt lehetővé teszi, járdák építése 

 Közvilágítási rendszer korszerűsítése (energiahatékonysági fejlesztés) 

 A városi térfigyelő rendszer bővítése, a kamerarendszer kiegészítése 

 Az önerős lakásfelújítások ösztönzése a pályázati lehetőségek feltárásával, szervezéssel 

Lehetséges 
források 

TOP, KEHOP (energiahatékonysági fejlesztéseknél), egyéb, önkormányzati sajt erő 

 

Oktatási integráció 

A köznevelési területet érintő beavatkozások a hátrányok leküzdéséhez kívánnak segítséget nyújtani. Az intézkedések 
elsősorban az oktatás minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításán keresztül tudják a kívánt 
hatásokat kiváltani. Ezen belül is kiemelendő a minőségi oktatáshoz történő hozzáférés szélesítése és a köznevelés 
esélyteremtő szerepének növelése. A társadalmi felzárkózás területén kiemelkedő jelentőségű az óvodák szerepe, e 
tekintetben fontos a 2015 őszén életbelépő szabályozás, ami 3 éves kortól kötelezővé teszi az óvodába járást. Az óvodai 
nevelés tekintetében döntő az önkormányzat szerepe. Az iskolák esetében az önkormányzat a fizikai körülmények javítását 
tudja vállalni, míg a szakmai, tartalmi fejlesztés a KLIK kompetenciája. Mind az óvodai, mind az általános iskolai célok 
megvalósításában intézményfenntartóként az egyház is szerepet kap. 

Cél A lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, az iskolázottsági szint növelése 

Tervezett 
intézkedések 

 A Barackvirág óvoda fejlesztése, férőhelybővítés 

 Szivárvány óvoda tornaszoba kialakítása 

 Iskolaépületek felújítása, korszerűsítése 

 Az intézmények személyi állományának fejlesztése, a speciális szakemberek számának bővítése 
(fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, mentál-higiénés szakember) 

 Tanoda típusú programok szervezése és indítása 

 Ösztönző és támogató rendszer (pl. ösztöndíj) kialakítsa az általános iskolát végzettek hátrányos 
helyzetű tanulók szakképző intézményben való továbbtanulásának ösztönzésére 

Lehetséges 
források 

EFOP, TOP, KEHOP (energetikai korszerűsítéseknél) 

 

Foglalkoztatás, munkaerőpiaci integráció 

A hátrányos helyzet, a szegénység elsősorban a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez fordítva is igaz: a 
hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci belépésének esélye erősen korlátozott. Ugyanakkor Tapolcán általában is gond a 
munkalehetőségek szűkössége, amit a város egészét érintő gazdaságfejlesztési, vállalkozásélénkítési beavatkozások 
orvosolhat. Az állandó munkalehetőségek bővítése a most gyakran alkalmi, szezonális munkákból élő hátrányos helyzetű 
lakosság elhelyezkedési esélyeit is javítja. A kérdéses városrészben a foglalkoztatottság szintje javításában kiemelt 
szerepe van a közfoglalkoztatási programoknak is, emellett a különböző alternatív foglalkoztatási formák bevezetését is 
mérlegelni lehet. A munkapiaci lehetőségeket erősen befolyásolja a munkavállalók képzettsége, ami a területen élők 
esetében az utóbbi időben tapasztalható javulás ellenére jelentősen elmarad az átlagtól, így a különböző felzárkóztató, 
felnőttképzési programokra továbbra is szükség van. Mindezekben az önkormányzat mellett a legfontosabb közreműködők 
a Szász Márton Iskola és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lehetnek. 
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Cél A területen élők munkanélküliségi mutatóinak javítsa, a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők 
számának növelése 

Tervezett 
intézkedések 

 A közmunkaprogram folytatása, tovább működtetése az előző legalább az előző évivel azonos 
volumenben 

 Önfoglalkoztatás (vállalkozóvá válás) támogatása tanácsadással, visszatérítendő támogatással 

 Alternatív munkalehetőségek megteremtése céljából szociális szövetkezet(ek) létrehozása 
(lehetséges terület a mezőgazdasági termelés – kapcsolódva az egészséges Tapolca, egészséges 
gazdaság projekthez; gyógynövénytermesztés és feldolgozás, közterületek gondozása stb.) 

 Felnőttképzések: felzárkóztató képzések az általános iskolai végzettség megszerzése céljából, 
illetve a tartós elhelyezkedés esélyeit növelő szakmai képzések 

Lehetséges 
források 

EFOP, TOP, egyéb 

 

Szociális ellátó rendszer 

A program szociális dimenziójában meghatározó elem a szegregációval veszélyeztetett környezetben élő gyermekek 
életesélyeinek javítása. Fontos, hogy megfelelő szolgáltatásokkal és fejlesztésekkel csökkenjenek a különböző 
közszolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférési egyenlőtlenségei, és az intézményekben biztosítottak legyen a 
magas színvonalú szakmai tevékenység alapvető feltételei. A gyermekek és fiatalkorúak vonatkozásában hangsúlyos elem 
lehet a bűnmegelőzés, valamint a bűnismétlés megelőzése, a káros intézményi reszocializáció elkerülésére. Mndebben 
komoly szerepe van a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeknek, a korai intézményi integrációnak, a differenciált és 
módszertanában rugalmas oktatási rendszer kialakításának, a családsegítők, szociális szakemberek, védőnők, 
pedagógusok összehangolt munkájának. 

Cél Krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számának csökkenése, a krízishelyzetek 
kialakulásának megelőzése 

Tervezett 
intézkedések 

 Az önkormányzat szociális szolgáltatásainak legalább szinten tartása, lehetőség szerint bővítése; 
szociális gyermekvédelmi támogatások fenntartása (ingyenes étkeztetés, tankönyvellátás stb.) 

 A gyermekvédelmi „jelzőrendszer” továbbfejlesztése érdekben szalmaközi hálózat kialakítsa, 
szakmai műhelyek szervezése 

 Életvezetési tanácsadás, segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében; fiatal szülők számára 
nevelési tanácsadási program indítása  

 Az oktatási intézmények és a rendőrség együttműködésében iskolarendőr programok indítása; 

 Iskolai programok, rendhagyó órák drogprevenció, családi életre nevelés témákban 

 rendőrség / polgárőrség számára helyiség (esetleg lakókonténer) biztosítása a területen 

 kártyás áram-mérőórák felszerelésének ösztönzése a szolgáltatóval együtt; a közüzem díjhátralékok 
mérséklésére, a háztartások gazdálkodási fegyelmének kialakítására 

 Szociális kerekasztal létrehozása és működtetése 

Lehetséges 
források 

EFOP, TOP, egyéb 

 

Egészségügyi fejlesztés 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme mind a munkavállalást érintő képességek helyreállítása, 
fenntartása szempontjából, mind a gyermekek iskolai teljesítményét tekintve alapvetőek. A megelőzés már az az óvodában 
elkezdődik a higiénés neveléssel, de annak fontos eleme az egészségtudat erősítése, az egészséges életmódra ösztönzés 
a szűrővizsgálatokon való részvétel erősítése is. A mindezek érdekében tervezett programok a teljes városi közösség 
számára kínálnak szolgáltatásokat, de ezen belül különös figyelemmel kell lenni a gyermekekre, a szegregációval 
veszélyeztetett területen élőkre, köztük a roma népességre. Kiemelt célcsoport lehet a roma nők köre, őket elsősorban a 
tudatos családtervezés, a korai terhesség, illetve az egészséges terhességre való felkészülés kérdéseiben indokolt 
megszólítani. Az intézkedések döntően az önkormányzat és annak intézményei tevékenységéhez köthetők. 

Cél A lakosság egészségi állapotának javítása, a szrő és megelőző programokon résztvevők számának 
növelése  
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Tervezett 
intézkedések 

 Egészségre nevelési és szemléletformálási programok, rendezvények a város óvodáiban és oktatási 
intézményeiben 

 Az Egészségfejlesztési Iroda működésének továbbvitele, fejlesztése (felmérés, szűrés, a prevenciós 
tevékenységben érintettek tevékenységének koordinálása), kiemelt figyelmet fordítva a kérdéses 
terület lakosságára 

  „Aesculapius Ház” egészségfejlesztési intézmény létrehozása a meglévő egészségügyi és szociális 
egységek felújított ingatlanba költöztetésével; az ellátás elérhetőségének és feltételeinek javítása 

 Tanuszoda létrehozása 

 Egészséges Tapolca – egészséges gazdaság projekt megvalósítása, ami a gazdaságfejlesztési 
célokkal ötvözi az egészséges életmód népszerűsítését és az egészségtudatosság erősítését 

Lehetséges 
források 

EFOP, TOP, egyéb 

 

Közösségfejlesztés 

A közösségfejlesztés alapvető célja a hátrányos helyzetű / roma népesség integrációja. Ennek előfeltétele a többségi 
társadalom integrációval és a leszakadó rétegekkel kapcsolatos szemléletének alakítása. A szemléletformálás leginkább 
gyermekkorban lehet hatékony (így fő színtere az oktatás-nevelés), de a felnőtt társadalomban is szükséges a támogató 
attitűd kialakítása és erősítése, pl. esélyegyenlőségi képzésekkel. Emellett az érintett célcsoportban is tudatosítani 
szükséges a közösségi együttélés normáit, megtartva ugyanakkor eközben a roma identitás és kultúra hagyományait. A 
közösségfejlesztés fizikai feltételeit a közösségi terek jelentik. A kizárólag lakófunkciójú területen közösségi terek, vagy 
ilyen célra kialakítható területek nincsenek, azonban a közelében található egyebek közt a városi rendezvényeknek is helyt 
adó Malom-tó, vagy a Tapolca-patak menti sétány. A közösségfejlesztési célú beavatkozások megvalósításában az 
önkormányzat és intézményei (oktatási és a közművelődési intézmények) mellett fontos szerepe lehet a civil 
szervezeteknek (pl. művészeti csoportok), az e szervezetek és intézmények közti együttműködési megállapodásoknak, 
illetve – közvetve – a helyi médiának. 

Cél Aktív városi közösségi élet kialakítása; normakövető magatartási formák erősítése  

Tervezett 
intézkedések 

 Iskolai szabadidős programok, nyári táborok szervezése, azokon a célcsoporthoz tartozó gyermekek 
részvételének biztosítása 

 Életvezetési tanácsadás, fiatal szülők számára nevelési tanácsadási program indítása  

 Esélyegyenlőségi képzések a különböző intézményi dolgozók számára 

 Közösségi terek fejlesztése a területhez közeli egyéb városi területeken 

 A Római Katolikus Plébánia által közösségi rendezvény helyszín kialakítása a „legényegylet” 
épületének felújításával, ott közösségi programok szervezése  

 Széleskörű részvételt biztosító, a helyi (tapolcai) identitást erősítő városi rendezvények szervezése 

 Hagyományőrző kulturális csoportok létrehozásának, működésének támogatása 

Lehetséges 
források 

EFOP, TOP, önkormányzati saját forrás 
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4 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

E fejezet célja annak bemutatása, hogy a stratégia hogyan illeszkedik a területfejlesztési 

tervdokumentumokhoz, településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákhoz, az önkormányzat 

gazdasági programjához stb. E dokumentumoknak a Tapolcát közvetlenül érintő (vagy Tapolcára is 

vonatkoztatható) legalapvetőbb megállapításait, mint az ITS peremfeltételeit már a Megalapozó 

munkarész is összefoglalta (l.: a Megalapozó munkarész 1.2-1.6 fejezetei). Emiatt az alábbiak csak 

kifejezetten az ITS céljainak az illeszkedését vizsgálják, megkeresve a legalapvetőbb fejlesztési 

stratégiákkal, dokumentumokkal való kapcsolódási pontokat. A kapcsolatokat az alábbi táblázatok 

összegzik. 

 

Európa 2020 stratégia 

Az „Európa 2020” az Európai Unió 2010-ben útnak indított, 10 évre szóló növekedési és 

foglalkoztatási stratégiája. Célja a 2008-2009-es válságból hatásainak kezelésén túl az, hogy 

megteremtse az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit az Európai Unióban. A 

stratégiát az egyes tagországoknak érvényesíteniük kell a 20014-2020-as programozási időszakra 

vonatkozó tervdokumentumokban, az uniós forrásokból származó támogatások feltételeinek 

kidolgozásánál. 

Ennek biztosítására az átfogó szabályokat tartalmazó uniós rendelet4 írja elő, hogy minden egyes ESB-

alapnak5 a stratégiában meghatározott 11 tematikus célkitűzést kell támogatnia. Az egyes pénzügyi 

alapokra vonatkozó specifikus szabályokat tartalmazó rendeletek a 11 tematikus célt tovább bontják 

beruházási prioritásokra, amely prioritásokat az adott alap támogatja.  

Mind a tematikus célok, mind a beruházási prioritások beépülnek a hazai programozási 

dokumentumokba (Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok) meghatározva, hogy a 

Magyarországon elérhető európai uniós források milyen jellegű beavatkozásokat támogathatnak. 

Miután városi stratégiai céljainak elérésére tervezett beavatkozások döntően EU-s támogatásokkal 

valósíthatók meg, meghatározó jelentőségű áttekinteni, hogy e célok megfelelnek-e az Európa 2020 

tematikus céljaival, illetve a beruházási prioritásoknak. 

Az alábbi táblázat a célok illeszkedését mutatja be, alátámasztva egyben azt, hogy Tapolca stratégiai 

céljai teljes mértékben összhangban állnak az általános uniós célokkal; sőt, egy-egy stratégia cél több 

tematikus cél megvalósulásához is hozzájárul. Ennek megfelelően a városban tervezett 

beavatkozások uniós támogathatósága biztosított. 

                                                             
4
 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete. 

5
 Európai strukturális és beruházási (ESB) alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), 

Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA). 
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ITS stratégiai cél Európa 2020 tematikus cél és beruházási prioritás 

A vállalkozói szféra megerősítése, 
vonzó vállalkozói környezet 
megteremtése 

 A KKV-k versenyképességének fokozása 

– a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának 
ösztönzésével, beleértve az üzleti inkubációt 

– a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló korszerű kapacitások támogatása, 
létrehozása 

– a kkv-k kapacitásainak támogatása a növekedés és innováció érdekében a kis- és 
középvállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozások és 
munkavállalók alkalmazkodóképességének elősegítése és a humántőke-
beruházások növelése révén 

– A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban 

– a vállalkozásokban az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának 
elősegítése 

 Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 

– a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése 

– a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek 
helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is 

 A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

– üzleti inkubátorházak létrehozása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikro-
vállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása 

– foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a területi stratégiákban foglalt 
endogén potenciálok fejlesztése által a speciális területeken, beleértve a hanyatló 
ipari régiók szerkezetváltását, továbbá a különös természeti és kulturális 
erőforrásokhoz való hozzáférés növelését, valamint ezen erőforrások fejlesztését 

– önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás 

A város és térsége adottságain 
alapuló, fenntartható turizmus 
kialakítása, az idegenforgalmi 
vonzerő növelése 

 A KKV-k versenyképességének fokozása  

– a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának 
ösztönzésével, beleértve az üzleti inkubációt 

– a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló korszerű kapacitások támogatása, 
létrehozása 

– a kkv-k kapacitásainak támogatása a növekedés és innováció érdekében a kis- és 
középvállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozások és 
munkavállalók alkalmazkodóképességének elősegítése és a humántőke-
beruházások növelése révén 

 Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 

– a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése 

 A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

– üzleti inkubátorházak létrehozása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikro-
vállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása 

– önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás 

Vonzó településkép, korszerű épített 
környezet kialakítása 

 Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 

– a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése 

– a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek 
helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is 

 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

– a rászoruló városi és falusi közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, 
valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása  
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ITS stratégiai cél Európa 2020 tematikus cél és beruházási prioritás 

Energiaköltségek csökkentése a 
városüzemeltetésben, megújuló 
energiára alapozott energiaellátás 

 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban 

– az infrastrukturális létesítményekben, beleértve a közcélú épületeket és a 
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása 

– alacsony és közepes feszültségű intelligens elosztórendszerek fejlesztése és 
megvalósítása 

A belső közlekedési rendszer 
racionalizálásával a városi 
környezetterhelés csökkentése, a 
térségi kapcsolatok javítása 

 A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák 
előtti akadályok elhárítása 

– a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-
T infrastruktúrához történő kapcsolásával 

Színvonalas humán 
közszolgáltatások biztosítása; a 
kialakult struktúrák megerősítése és 
fejlesztése 

 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 

– oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 

 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

– beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 
szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra  

A „befogadó város” jelleg erősítése, 
városi közösség építése 

 A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

– munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára 
többek között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése révén 

– önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás 

– aktív és egészséges idősödés 

 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

– a rászoruló városi és falusi közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, 
valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása  

– aktív befogadás, különös tekintettel a foglalkoztathatóság javítására  

– a társadalom peremére szorult közösségek - például romák - integrációja  

– a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 
szolgáltatásokat  

– a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése  

  

Partnerségi Megállapodás és Operatív Programok 

Az európai uniós támogatások hazai felhasználását a stratégiai jellegű Partnerségi Megállapodás, 

illetve a támogatási prioritásokat és azoknak megfelelő forrásallokációt is tartalmazó, az EU által 

2015 tavaszán elfogadott operatív programok alapozzák meg. Az előzőekben vizsgált átfogóbb, uniós 

szintű illeszkedésen túl fontos, hogy a tervezett beavatkozások az e dokumentumokban rögzített 

specifikus feltételeknek is eleget tegyenek. Az egyes Operatív Programokhoz, illetve azok 

prioritásaihoz való illeszkedést a 2.3 fejezet mutatja be a finanszírozhatóságon keresztül. 

 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az Országgyűlés az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). A dokumentum, mely a korábbi Országos 

Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OFTK) integrálásával készült, rögzíti 
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és összehangolja az ágazati fejlesztési- és a területfejlesztési célokat, emellett a 2014-2020-as uniós 

tervezéshez is kiinduló alapot ad. A dokumentum a megyék fejlesztési céljait is integrálja. 

Az OFTK Veszprém megyére vonatkozóan megfogalmazott megyei fejlesztési irányai egy-két 

kivétellel közvetlenül érvényesíthetőek a tapolcai térségben is (egy-két irány esetében részlegesen). 

A városi stratégia szempontjából a legfontosabbak: 

 A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és 

vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása 

 A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új 

perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése. 

 Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek 

környezetterhelésének minimalizálása. 

 A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 

 A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, 

fenntartható hasznosítása, megismertetése. 

 A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a 

szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. 

 A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai. 

Az országos szakpolitikai célok közül Tapolca stratégia céljai az alábbiakkal áll a legszorosabb 

kapcsolatban: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás 

 Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme 

A területi célok közül az alábbiak emelhetők ki: 

 A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 

 

Veszprém megyei tervdokumentumok 

Tapolca várostérségére vonatkozóan a megyei koncepcióban kiemelt fejlesztési célok a mindegyike 

megjelenik Tapolca ITS-ében is: 
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 A Balaton nyugati kapuja szerepkör betöltéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása 

(közúti, vasúti fejlesztések, kompjárat indítása Badacsony és Fonyód közt, kerékpárút hálózat 

fejlesztés) 

 Turizmusfejlesztés, borturizmus  

 Gazdaságfejlesztés (kiemelten Tapolca 40 ha-os gazdasági területének fejlesztése), a 

környezetipar fejlesztése és támogatása 

 A mezőgazdaság támogatása, egészséges termékek előállítása; a borászatok fejlődésének 

biztosítása.  

 A vidéki térségek megélhetését szolgáló mezőgazdasági tevékenységek támogatása; a 

helyben termelés – felvásárlás – helyben feldolgozás – értékesítés vertikumának 

összehangolása és fejlesztése a korábbi HANGYA szövetkezetek mintájára  

 Az alternatív energiaforrások támogatása 

 A gyógy-barlang adta lehetőségek kihasználása a gyógyászatban és a rehabilitációban 

 A környezetvédelmi célú fejlesztések támogatása (a tapolcai szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése, hulladék terméklánc kialakítása, hulladékudvar létesítése az e-hulladékok 

biztonságos gyűjtésére.) 

Veszprém megye területfejlesztési programja a koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai 

célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határoz meg. Ezek 

Veszprém megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak. 

Az alábbi táblázat a megyei prioritásokat és az azokhoz kapcsolódó, a megyei koncepcióban rögzített 

átfogó és stratégia célokat mutatja be, mindegy prioritás esetében feltüntetve, hogy az adott 

prioritás megvalósulását leginkább mely városi célok szolgálják, melyekkel a legerősebb a kapcsolata 

 

Megyei prioritás / átfogó cél / stratégiai cél ITS stratégia cél 

A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye 
hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben 

 Átfogó cél: Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a 
versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés 

 Stratégiai célok: 

– a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési 
pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó 
ágazatok fejlesztésével , a foglalkoztatás bővítésével 

– a térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő 
gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs 
tengelyekre specializált prioritásokkal 

– a vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges 
élelmiszertermelés és -ellátás, a vidék élhetőségének és 
életképességének fokozása, a térségek leszakadásának 
megállítása és újbóli fejlődési pályára állítása 

 A vállalkozói szféra megerősítése, 
vonzó vállalkozói környezet 
megteremtése 

 A város és térsége adottságain alapuló, 
fenntartható turizmus kialakítása, az 
idegenforgalmi vonzerő növelése 
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Megyei prioritás / átfogó cél / stratégiai cél ITS stratégia cél 

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - 
potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

 Átfogó cél: A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő 
szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése 

 Stratégiai célok: 

– természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások 
megőrzése fenntartható használata, energiahatékonyság és 
környezetünk védelme 

– térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének 
javítását szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása 

 A város és térsége adottságain alapuló, 
fenntartható turizmus kialakítása, az 
idegenforgalmi vonzerő növelése 

 Vonzó településkép, korszerű épített 
környezet kialakítása 

 Energiaköltségek csökkentése a 
városüzemeltetésben, megújuló 
energiára alapozott energiaellátás  

 A belső közlekedési rendszer 
racionalizálásával a városi 
környezetterhelés csökkentése, a 
térségi kapcsolatok javítása 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

 Átfogó cél: A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő 
szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése  

 Stratégiai célok:  

– a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés 
fejlesztése 

 A belső közlekedési rendszer 
racionalizálásával a városi 
környezetterhelés csökkentése, a 
térségi kapcsolatok javítása 

A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint 
a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének 
biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése. 

 Átfogó cél: A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a 
társadalom fejlesztése 

 Stratégiai célok: 

– egészséges társadalom megteremtése 

– kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás 
biztosítása 

– közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom 
kialakítása 

– városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése 

 Színvonalas humán közszolgáltatások 
biztosítása; a kialakult struktúrák 
megerősítése és fejlesztése 

 A „befogadó város” jelleg erősítése, 
városi közösség építése 

  

Tapolca város Településfejlesztési Koncepciója és Gazdasági programja 

A város Településfejlesztési Koncepciója és Gazdasági Programja jelen tervezési munkával 

párhuzamosan készült, így a stratégia erősen támaszkodni tudott az e dokumentumokban 

megfogalmazottakra. A stratégia céljai eleve a koncepcióban rögzített célok továbbgondolásával, a 

stratégia rövidebb időtávjához igazodó operacionalizálásával lettek meghatározva, továbbá abba 

beépültek a Gazdasági Program rövidebb távon elérni kívánt céljai, beavatkozásai is. Ily módon a 

város e három alapdokumentumának összhangja, egymásra épülése teljes mértékben biztosított. 

Hasonló megállapítás tehető a Tapolca egyéb stratégiai dokumentumai, ágazati koncepciói 

tekintetében is, amelyek e helyzetelemzés keretében áttekintésre, az abban foglaltak a stratégiába a 

lehetséges mértékig beépítésre kerültek.  

Ugyancsak biztosított a stratégiának a különböző szintű területrendezési tervekkel való összhangja; a 

tervezett beavatkozások nincsenek ellentmondásban az azokban rögzített területhasználati és egyéb 

szabályokkal, tervekkel, illetve nem igénylik azok módosítását helyi szinten sem.  
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A stratégia külső összefüggései 

SZINT 
 

RENDEZÉSI TERVEK 
 FEJLESZTÉSI TERVEK 

         KONCEPCIÓ  STRATÉGIA  PROGRAM 

         

EU      Európa 2020   

         

NEMZETI  
Országos Területrendezési Terv 

(OTrT) 
 

Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció 

(OFTK) 

 

Partnerségi Megállapodás 

 

Operatív Programok 

 Nemzeti szakpolitikai és átfogó 
stratégiák (pl. Wekerle Terv, 
Semmelweis Terv, Nemzeti 

Közlekedési Stratégia, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia, Energiastratégia) 

         

NAGYTÉRSÉGI  
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

Területrendezési Terve 

 
Balaton Kiemelt Térség 
Fejlesztési Programja 

Koncepció 

 Balaton Kiemelt Térség 
Fejlesztési Programja 

Stratégia 

 Balaton Kiemelt Térség 
Fejlesztési Programja 

Operatív Program 

         

MEGYEI  
Veszprém megye 

Területrendezési Terv  
 Veszprém megye 

Területfejlesztési Koncepciója 

 Veszprém megye 
Területfejlesztési Programja 

(Stratégia) 

 

Veszprém megye Integrált 
Területi Programja  

 Veszprém megye 
Területfejlesztési Programja 

(Operatív Program) 

         

TELEPÜLÉSI 

 

Tapolca Város Szabályozási 
Terve; 

Helyi Építési Szabályzat 

 Tapolca Hosszú Távú 
Településfejlesztési Koncepciója 

2015-2030 

 

Integrált 
Településfejlesztési 

Stratégia 

 Gazdasági Program 2015-2019 

      

  

Egyéb városi koncepciók (pl. 
Közlekedésfejlesztési 

Koncepció, Sportkoncepció, 
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4.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A fejezet alapvetően három kérdéskör mentén vizsgálja a stratégia belső koherenciáját: 

 A célok logikai összefüggései, ami egyrészt a célok egymással való kapcsolatát, másrészt a 

középtávú céloknak a hosszú távú célokhoz való hozzájárulását jelenti. Vizsgálandó továbbá a 

célok relevanciája, vagyis az, hogy a célok mennyiben adnak adekvát válaszokat a 

helyzetelemzésben feltárt problémákra és szükségletekre. 

 A stratégia megvalósíthatósága, ami annak értékelése, hogy a rendelkezésre álló (vagy 

várhatóan majd megszerezhető) erőforrásokhoz mérten reálisak és elérhetőek-e a célok. 

 A célok érdekében tervezett tevékenységek szinergiái, egymást erősítő, esetleg egymást 

gyengítő hatásai. 

 

A célok logikai összefüggései 

A stratégia célok egymással és a hosszú távú célokkal való összefüggéseit, a kapcsolatok erősségét a 

célokat részletesen bemutató 1.1. fejezet tartalmazza. 

A helyzetelemzésnek való megfelelést a következő táblázat foglalja össze. A táblázatban egyik része 

tartalmazza azokat az adottságokat, értékeket, amelyekre a célok megvalósítását alapozni lehet, 

amelyek elősegítik azokat. Azt, hogy egy tényező milyen erősen, milyen mértékben járul hozzá a cél 

eléréséhez, illetve hogy az adott cél mennyire segíti tovább erősíteni egy-egy pozitív tényezőt, adott 

háromfokozatú skála jelzi (1 – kis mértékben; 2- közepesen; 3 – erőteljesen). A 0 az érdemi kapcsolat 

hiányát jelenti. A táblázat másik része a városban azonosított főbb hiányokat, problémákat 

tartalmazza. Itt is háromfokozatú skála az előbbiekkel szemben csak egyirányú kapcsolatot jelez, azt 

mutatja, hogy egy cél milyen mértékben járul hozzá az adott probléma megoldásához, 

mérsékléséhez. 

A kapcsolat-erősségek összegzése alapján az állapítható meg, hogy a város lehetőségei, adottságai a 

turisztikai jellegű célt támogatják a legerőteljesebben, de emellett a vállalkozások megerősítése és a 

humán közszolgáltatások további fejlesztése is döntően a meglévő adottságokra épül, illetve azok 

tovább erősítését szolgálja. 

Ezzel szemben a településkép javítása, az épített környezet fejlesztése esetében inkább a 

problémamegoldó jelleg dominál, mint ahogy a befogadó társadalom, közösségépítés célnál is. Ezt 

magyarázza, hogy e célok nem utolsó sorban éppen az épület- vagy városrehabilitációt igénylő 

problémákra adott válaszként kerültek megfogalmazásra. 

A helyzetértékeléssel a legintenzívebb (legsokoldalúbb) kapcsolódás a turisztikai cél esetében 

mutatkozik, míg az energiahatékonysági ennél partikulárisabb területnek tűnik. Tapolca esetében 

azonban az utóbbi célnak (különösen a károsanyag kibocsátás csökkentésének) a jelentőségét 

felértékelik a város környezeti adottságai, ezen belül is a gyógyhely minősítés, aminek a 

levegőtisztaság, a kedvező klíma alapvető kritériuma. 
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A célok összefüggései a helyzetértékeléssel 

A helyzetelemzés megállapításai 
1. Cél 

(vállalkozások) 

2. Cél 

(turizmus) 

3. Cél 

(településkép) 

4. Cél 

(közlekedés) 

5. Cél 

(energia) 

6. Cél 

(humán.) 

7. Cél 

(„befogadás”) 

Erősségek, adottságok, értékek (l.: megalapozó munkarész 3.1 fejezet) 

Kedvező földrajzi helyzet, megközelíthetőség, térségi szerepkör; a városról a 
közvéleményben kialakult pozitív kép 

3 3 1 2 0 2 2 

Vonzó, rendezett és kulturált közterületek, kivételesen attraktív belváros 2 3 3 2 0 1 1 

Javuló tendenciájú, egyes mutatókban az átlagosnál kedvezőbb iskolázottsági 
jellemzők 

2 2 0 0 0 3 2 

A helyi igényeknek megfelelő oktatási intézményrendszer és struktúra, 
megfelelő befogadó kapacitással és összességében megfelelő infrastrukturális 
feltételekkel 

2 2 0 0 2 3 2 

Városi intézmények jó infrastrukturális állapota (Rendezvénycsarnok, Könyvtár, 
Művelődési Ház), jó minőségű és sokszínű – részben térségi jellegű – 
szolgáltatások 

1 3 1 0 0 3 2 

Jó színvonalú egészségügyi alapellátás és szakellátás (szakrendelő); jelentős 
fejlesztés a kórházban; tágabb térségre is kiterjedő rehabilitációs ellátás, 
egészségtudatosság, szociális érzékenység 

2 2 3 0 1 3 3 

Gazdag kulturális programkínálat, élénk kulturális és sport élet, aktív civil szféra 1 3 1 0 0 2 3 

Ipari hagyományok, ma is jelen lévő hagyományos ágazatok (építőanyagipar), 
Ipari munkakultúra jelenléte 

3 0 0 0 0 3 1 

Fejlődő szolgáltató szektor, a vonzáskörzet igényeit is kielégíteni képes 
kereskedelmi és szolgáltató ellátó hálózat 

3 3 2 1 0 3 2 

Vállalkozások betelepítésére alkalmas fejlesztési területek (elsődlegesen a volt 
laktanyák) 

3 2 2 2 1 0 0 

Történelmi hagyományokkal is rendelkező jelentő szőlészet és borászat 
jelenléte; a táji adottságokhoz is igazodó helyi mg-i termékek jelenléte 

2 3 1 1 0 1 1 

A Tapolcai medence kivételes táji- és természeti környezete, földtani értékei, 
védett értékei; Gyógyhely minősítés, a Tavas- és Kórház-barlang országos 
ismertsége (további feltárható, hasznosítható barlangok jelenléte), jelentős 
nagyságú városi zöldfelület 

1 3 3 2 2 0 0 
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A helyzetelemzés megállapításai 
1. Cél 

(vállalkozások) 

2. Cél 

(turizmus) 

3. Cél 

(településkép) 

4. Cél 

(közlekedés) 

5. Cél 

(energia) 

6. Cél 

(humán.) 

7. Cél 

(„befogadás”) 

A Balaton közelsége, a Balatoni Üdülőkörzethez tartozás; a Bakony turisztikai 
kínálatához való kapcsolódás lehetősége; aktív TDM szervezet jelenléte 

1 3 2 2 0 1 1 

Számottevő kerékpárútfejlesztések és hozzá kapcsolódó szolgáltatási újítások, 
illetve jelentős energiakorszerűsítési beruházások mentek végbe az elmúlt 
időszakban 

1 2 2 3 3 1 0 

Gyengeségek, problémák, hiányok (l.: megalapozó munkarész 3.1 fejezet) 

Szlömösödés jelet mutató városrészek; és szegregációval veszélyeztetett 
településrész jelenléte 

1 0 3 0 1 2 3 

Az iparosított technológiával épült lakások romló állagúak, 
energiahatékonysága gyenge 

0 0 1 0 3 0 2 

Csökkenő és elöregedő népesség, a szakképzett munkaerőre is kiterjedő 
jelentős elvándorlás, munkalehetőségek hiánya 

3 2 2 1 1 2 2 

Bérlakások minőségi és mennyiségi problémái 0 0 2 0 1 0 3 

Önkormányzati intézmények további fejlesztésre szorulnak 
(akadálymentesítés, energiakorszerűsítés), idősellátás intézménye fejlesztendő 
(idősek otthona) 

0 0 2 0 3 3 3 

Kedvezőtlen vállalkozás-szerkezet, kis tőkeerejű, alacsony létszámú 
vállalkozások túlsúlya, alacsony szintű kooperáció 

3 2 0 1 0 2 0 

A térség turisztikai attrakcióinak kihasználása elmarad a kívánatostól és a 
lehetségestől 

0 3 2 2 0 1 2 

Városi zöldfelületek mennyisége és állapota fejlesztésre szorul 0 2 3 0 0 0 1 

Helyenként alkalmanként csapadékvíz elvezetési problémák, bővítendő 
szennyvízhálózat és korszerűsítése szoruló szennyvíztelep 

0 0 2 0 0 0 0 

A belvárosban erős átmenő forgalom miatti zaj- és porterhelés; parkolási 
nehézségek; a helyi és helyközi autóbusz-közlekedés csomópontja 
csúcsidőkben komoly nehézségeket okoz a belvárosi forgalomban 

0 2 3 3 1 0 0 
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A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága szempontjából elsődleges jelentőségűek a mozgósítható erőforrások. 

Ez egyrészt a megfelelő humán, illetve szervezeti kapacitásokat jelenti, amivel a 6.2 fejezet 

(szervezeti keretek) foglalkozik. Erről az oldalról a megvalósítást különösebb kockázat nem terheli. A 

hivatali munkatársaknak, és különösen a Városfejlesztési Kft.-nek fontos szerepe lehet a stratégia 

nem önkormányzati projektjeinek ösztönzésében (pl. pályázati segítségnyújtással, szolgáltatásokkal), 

illetve a befektetésösztönzési és általános városmarketing tevékenységben. 

A pénzügyi lehetőségek tekintetében már sokkal árnyaltabb a helyzet. A beavatkozások – a tervezés 

jelenlegi szintjén csak erősen indikatív jelleggel meghatározott – nagyságrendileg megbecsült 

költségigénye (l.: 2.3 fejezet) mintegy 12 mrd Ft. A megvalósítás forrásai a vállalkozói és 

önkormányzati önerő mellett döntően az uniós támogatásokból származhatnak, az önkormányzati 

fejlesztések esetében azon belül is elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) Veszprém megyére6 allokált keretéből, aminek összege 45,2 mrd Ft. Lehetőségeket jelent még 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP), az Emberi Erőforrások Fejlesztése OP (EFOP), 

valamint a Környezet- és Energiahatékonysági OP (KEHOP), de több olyan fejlesztési igény is 

azonosítható, amelyek várhatóan nem, vagy csak igen kis részben támogathatók EU-s forrásokból. 

 A TOP forrásokból – lakosságarányos részesedést feltételezve – mintegy 2,5 mrdFt-nyi 

fejlesztés megvalósulásával lehet számolni. 

 A GINOP keretében a gazdasági szervezetek juthatnak támogatáshoz, illetve a turizmus 

kiemelt fejlesztéseihez biztosíthat forrásokat ez a program. 

 Az EFOP forrásai elsődlegesen a civil szféra, az egyházak és jelentős részben az állami 

kezelésben levő humán szolgáltató intézmények számára állnak majd rendelkezésre, az 

önkormányzatok lehetőségei e tekintetben szerényebbek. 

 A KEHOP több jelentős tapolcai projektet is finanszírozhat, mindenekelőtt az 

energiahatékonysági, megújuló energiaforrások felhasználást célzó beruházásokat. 

Bár többlet forrásokat nem eredményez, de mindenképpen előnyt jelenthet Tapolcának a Balaton 

Üdülőkörzethez tatozása. Az egyes Operatív Programokon belül ugyanis elkülöníthetnek célzottan az 

üdülőkörzetre vonatkozó forrásokat. Példaként említhető, Veszprém megye Integrált Területi 

Programjába belefoglalt szándék, mely a TOP 1.2 turisztikai intézkedés keretösszegének 20 %-át a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint a megye kiemelt fejlesztési célterülete részére különíti el. 

Az uniós forrásokon túl nagyságrendileg attól kisebb mértékben lehet más hazai támogatási 

lehetőségekkel számolni, mindenekelőtt a civil szervezetek programjai, kulturális események és 

intézmények esetében. Mindezeken túl – az EU-s források esetében is – szükséges az önkormányzat 

saját forrásaival is számolni, aminek forrása az éves költségvetésben erre a célra elkülönített 

tartalékon túl az önkormányzati ingatlanvagyonnal való gazdálkodás lehet. A projektek egy részénél a 

vállalkozói, befektetői források is számottevőek lehetnek (habüveg gyár). 

                                                             
6
 A megyei jogú városok elkülönített kerettel gazdálkodhatnak, amit ez az összeg nem foglal magában. 
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A jelenleg rendelkezésre álló – egyelőre még igen változékony – információk alapján is 

megállapítható, hogy az előzetes becslések jelentősen meghaladják a reálisan tervezhető forrásokat7, 

de számolni kell azzal is, hogy a pályázati rendszer jelentős módosulásai ellenére továbbra is 

jellemező lesz a települések forrásokért való versengése, az egymással konkuráló projektek, 

pályázatok megjelenése. E problémák legalább részbeni orvoslására előzetesen fel lehet készülni, de 

a részletes forrásszerzési stratégiát csak a pályázati feltételek pontos megismerhetőségét követően, 

várhatóan 2015 második felében lehet kialakítani. A minél eredményesebb munka érdekében az 

alábbi előzetes lépések tehetők meg. 

 Az egyes fejlesztési ötletek, elképzelések kimunkálása részletes projekttervé, ami két 

szempontból is hasznos: 

– Megtörténik a műszaki tartalom pontosítása, aminek keretében megvizsgálható 

annak szükség szerinti csökkentésre, racionalizálása is a költséghatékonyság 

érdekében. A műszaki tartalomra természetesen hatással lesznek a majdani 

támogathatósági feltételek is. 

– Megfelelő előkészítettségű projektek állnak rendelkezésre, ami a fent említett 

versenyben előnyt jelenthet a település számára. 

 Szükséges a projektek rangsorolása, hogy a források a legnagyobb prioritású fejlesztésekre 

lehessen koncentrálni. 

– Ezt szolgálhatja az e stratégiában alkalmazott tipizálás (a kulcsprojektek kiemelése), 

– továbbá a projektek közti kölcsönhatások, szinergiák elemzése, ami alapján 

azonosíthatóak azok a projektek, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják más 

fejlesztésekre, felerősítik más projektek kedvező hatásait (l.: a következő fejezetben). 

– A priorizálás a jelenleg projektcsomagként azonosított fejlesztések egyes elemei 

között is célszerű (pl. az energiakorszerűsítési beruházások esetén a legnagyobb 

megtakarítást eredményezőket preferálják; a kerékpárút fejlesztések esetében a 

Balatoni bringakörúthoz csatlakozás elsőbbséget élvez a többihez képest).  

A megvalósíthatóság további aspektusa az időtényező, az, hogy a tervezett időtávban 

megvalósíthatók-e lesznek-e az elhatározott fejlesztések. Ez alapvetően ugyancsak finanszírozási 

kérdés, elsődlegesen annak a függvénye, hogy milyen ütemezésben és milyen tartalommal nyílnak 

meg a pályázati lehetőségek. Sajnos e tekintetben már jelenleg is csúszás tapasztalható a korábban 

kommunikált ütemezéshez képest, s ezzel a továbbiakban is mint bizonytalansági tényezővel kell 

számolni. Ennek részbeni kezelése ugyancsak fent említett előkészítéssel lehetséges, amit azonban 

vélhetően nagyrészt saját forrásból szükséges finanszírozni.  

 

                                                             
7
 A város képviselő testülete által 2015 májusában elfogadott 2015-2019-es Gazdasági Programban a TOP-ból megvalósítani 

tervezett programok becsült bekerülési költsége meghaladja az 5 mrd Ft-ot. 
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A célok érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatásai 

A tervezett beavatkozások hatásai két szinten vizsgálhatók. Egyrészt területi szinten, ami az egyes 

városrészek, akcióterületek átfogó fejlesztési céljainak és beavatkozásainak értékelését jelenti abból 

a szempontból, hogy azok milyen hatást gyakorolnak a más városrészekre. Másrészt az egyedi 

projektek, intézkedések szintjén, ahol a fejlesztések közti szinergiák feltárása, és ez alapján a 

projektek csoportosítása történik meg. 

Az akcióterületi fejlesztések egymásra gyakorolt hatásai az alábbiakban összegezhetők: 

 Volt honvédségi terület 

A fejlesztés barnamezős beruházásként a terület gazdasági funkciójú hasznosítását célozza, 

ipari tevékenységet végző és gazdasági szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára 

alkalmas telephelyek előkészítésével, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakításával. A 

fejlesztés átfogó célja a munkahelyteremtés, ezzel a foglalkoztatás bővítése, ami a város 

egészét kedvezően érinti. A korszerűbb és jobb működési feltételek esetleg a város más 

részein lévő vállalkozások számára is vonzóak lehetnek, így elképzelhető azok áttelepülése, 

amire már eddig is volt példa. Ez a közvetlen környezet számára esetleg kedvezőtlen lehet a 

munkalehetőségek térbeli áthelyeződése miatt, amit azonban a tervek közt szereplő 

munkavállalói mobilitást segítő fejlesztések ellensúlyozni tudnak. 

 Dobó István lakótelep 

Az akcióterület elsődlegesen a lakótelepi jelleg oldását, a terület revitalizációját célozza. 

Ennek alapvető eszközei a közterületek és a lakóépületek felújítása, de az itt lévő 

önkormányzati intézmények korszerűsítése is a tervek közt szerepel. A fejlesztéseknek más 

városrészekre közvetlen hatása nincs. 

 Belvárosi akcióterület 

A belváros fejlesztésnek célja a korábbi városrehabilitációs projekt keretében elért 

eredmények megerősítése és továbbfejlesztése: a város egészét érintő funkciók bővítése, az 

itt lévő intézmények korszerűsítése, a város turisztikai vonzerőinek és azok környezetének 

fejlesztése. Mindezek a város teljes lakosságát kedvezően érintik, miközben a más 

városrészekben meglévő intézmények és szolgáltatások is megmaradnak. A tervezett 

intermodális csomópont kialakítsa esetén az akcióterületeten megszűnik a buszpályaudvar, 

emellett egyéb közlekedésszervezési megoldások is tervezettek. Ezek eredményeként a 

belvárostól délre lévő területek forgalma megnövekedhet, különösen a vasútállomás 

környezetében az ide tervezett intermodális csomópont kialakításával. A belváros fejlesztése 

a Tapolca-patak menti terület rendezésével közvetlenül is érinti a déli városrészt, 

egyértelműen pozitív hatást gyakorolva arra. 

 Déli városrész 

Fizikai és társadalmi, demográfiai szempontból is a város leginkább elmaradott része, 

leromlott épületállomány és elszegényedő rétegek jelenléte jellemzi; a város szegregációval 

veszélyeztetett lakóterülete is itt található. Mindezek miatt komplex fejlesztésre szorul, 

aminek része a közterületek megújítása, az infrastruktúra fejlesztése, az épületállomány 
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állapotának javítása, továbbá a társadalmi felzárkózást és a közösségfejlesztést célzó akciók, 

programok szervezése. E beavatkozások más városrészeket nem érintenek, azokra 

számottevő hatást nem gyakorolnak. 

 Keleti városrész 

Az itt tervezett beavatkozások elsődlegesen az iparosított technológiával épült lakótelep 

fizikai állapotának korszerűsítését, továbbá a közösségi funkciók erősítését, a közösségi terek 

és főként a zöldfelületek fejlesztését szolgálják, aminek más településrészekre nincs 

közvetlen hatása. Az itt lévő intézményeket más városrészek lakói is igénybe veszik, ennyiben 

azok korszerűsítése, fejlesztése más településrészeket is érint. E tekintetben kiemelendő a 

Barackvirág óvoda tervezett bővítése, ami a férőhelyek számának növelésével és az óvodai 

nevelés feltételeinek javulásával egyebek közt a leginkább hátrányos helyzetű déli 

városrészben élők számára is esélynövelő lehetőségként jelenik meg. 

A korábbiakban azonosított legjelentősebb projektek, projektcsomagok közti kapcsolatot a 

következő táblázat – az ún. kölcsönhatás mátrix – összegzi. A táblázat mindkét irányban a tervezett 

projekteket sorolja fel. A táblázat celláiban szereplő -2-től + 2-ig terjedő értékek azt jelzik, hogy az 

első oszlopban álló projekt (A) milyen mértékben segíti az adott oszlop fejlécében szereplő (B) 

projektet, mennyire járul hozzá annak céljaihoz, mennyire erősíti annak várt hatásait: 

 

Érték A két intézkedés (projekt) viszonya 

-2 A jelentősen lerontja B hatékonyságát 

-1 A kis mértékben, de rontja B hatékonyságát 

0 A semmiféle hatással nincs B-re 

1 A kis mértékben javítja B hatékonyságát 

2 A jelentősen javítja B hatékonyságát 

 

Az értékelés során figyelemmel kell lenni a kapcsolat irányára is, azaz a mátrix nem szimmetrikus (pl. 

a közlekedésfejlesztés, vagy a környezeti fejlesztések pozitív hatást gyakorolhat a turizmusra, de 

fordítva ez nem igaz). Ez alapján a táblázat sorösszegei a (utolsó oszlop) az adott sorban álló projekt 

„hatáserősségét”, az oszlopösszegek pedig a „befolyásoltság” mértékét mutatják. 

. 
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A projektek (projektcsomagok) kölcsönhatás mátrixa 

 K1 K2 (H1) K3 K4 K5 K6 H2 H3 H4 H5 H6 H7 A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4 E5 Össz. 

K1 (laktanya)  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

K2 (=H1) 
(Kerékpárút) 

1  0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 9 

K3 (Naperőmű) 0 0  1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 

K4 (Intermod. kp.) 1 2 1  1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

K5 (Aesculapius) 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

K6 (Életlehetőség) 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H2 (TDM) 1 1 0 1 0 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 

H3 (Zöldfal) 0 1 0 1 1 0 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

H4 (energ. korsz.) 0 0 2 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 

H5 (óvoda) 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 

H6 (akadályment.) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

H7 (Oratórium) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 

A1 (Honvéds.ing.) 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0 7 

A2 (V.rehab. dél) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 

A3 (V.rehab. kelet) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 2 

A4 (V.reh. Dobó) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 2 

E1 (Egészs.Tap.) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 4 

E2 (Pipamúzeum) 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 3 

E3 (Pannpn Kp.) 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 3 

E4 (LED fal)  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  1 4 

E5 (Strand) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0  7 

Össz.: 9 9 3 4 2 1 14 4 7 2 1 0 7 13 6 5 0 3 2 0 2  

 

 



Tapolca város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A stratégia külső és belső összefüggései 

73 

 

Mindenekelőtt megállapítható, hogy tervezett fejlesztések csak pozitív vagy semleges hatásúak; 

egymással ellentétes hatású beavatkozások nem azonosíthatók. Azonban a pozitív hatások sem túl 

erőteljesek; mind a hatáserősség, mind a befolyásoltság értékeire viszonylag alacsony értékek 

adódnak (az elméleti maximum 40), azaz a projektek egymástól általában függetlennek bizonyulnak. 

Ennek magyarázata lehet, hogy a táblázat jellemzően intézkedéscsomagokat tartalmaz, azaz az 

egymással szorosabb kapcsolatban álló részprojekteket egy átfogóbb projektcsomagként mutatja. 

Összhangban van ez az előzőekben vizsgált akcióterületi összefüggésekkel, ahol az akcióterületi 

beavatkozás-csomagok között alapvetően szintén az egymástól való függetlenség a jellemző. 

Részletesebben vizsgálva a kapcsolatokat a hatáserősség – befolyásoltság koordinátarendszerben a 

projektek mindegyike négy kategóriába sorolható: 

 

 A meghatározó típusú csoportba olyan tevékenységek tartoznak, amelyek nagy hatást 

gyakorolnak más tevékenységekre, de a rájuk gyakorolt hatás kicsi. Jelenlétük fontos a 

rendszerben, hiszen a tovagyűrűző hatások kiindulópontjai. E kategóriába tartoznak a 

jelentősebb infrastrukturális beruházások: a K3 – Naperőmű létesítése, a K4 – Intermodális 

központ kialakítása, E5 – strand felújítás, illetve ide sorolható még az egyházi  H7 – Oratórium 

projekt 

 A közvetítő típusú tevékenységek átlag fölötti hatással vannak más tevékenységekre és őket 

is jelentős hatások érik. Ezen tevékenységek a szinergikus hatások generálói és haszonélvezői 

is, így mint a közvetlen és közvetett hatások érvényesülésnek csomópontjai definiálhatók. 

Ilyen szerepet tölthet be az A1 – honvédségi területek (sport vagy turisztikai) hasznosítása, 

de főleg a K2 – kerékpárutak kiépítése és a TDM szervezet H2 – turisztikai projektjei. 

 Az eredmény típusú tevékenységek csoportját azok a tevékenységek alkotják, amelyek kis 

hatást fejtenek ki, ugyanakkor a hatások fogadásában jelentősek. A szinergikus hatásoknak 

köszönhetően tehát ezek a tevékenységek nagyobb hatást érnek el azáltal, hogy más 

tevékenységekkel együtt valósulnak meg. Ilyen mindenekelőtt az A2 – a déli városrész 
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szociális rehabilitációja (ezen belül a szegregációval veszélyeztetetett területre irányuló 

beavatkozások), amelyek önmagukban is fontosak ugyan, de tartós megoldást csak az egyéb 

városi projektek (pl. a laktanyafejlesztéstől várható munkahelyteremtés, az egészségügyi 

ellátás fejlesztéstől várható egészségi állapot javulás) hozhat. Ugyancsak e kategóriába került 

a K1 – laktanya infrastruktúra fejlesztés, hiszen a megfelelő ingatlan biztosítása mellett még 

számos egyéb fejlesztés is erősítheti a vállalkozók letelepedési hajlandóságát (pl. a 

közlekedési adottságok vagy a rekreációs lehetőségek a városban). 

 Az egyéb projektek az ú.n. kiszűrhető típusba kerültek besorolásra, ezek azok a projektek, 

amelyek nem gyakorolnak és nem is fogadnak számottevő hatást, azaz más projektekkel 

nincs jelentősebb kapcsolatuk. A projektek mintegy fele sorolható ebbe a kategóriába, ami a 

fentebb is említett függetlenségüket jelzi.  

Hangsúlyozni kell, hogy a fenti kategorizálás nem jelent valamiféle fontossági sorrendet, és 

különösen nem jelenti a „kiszűrhető” kategória azt, hogy az e csoportba került projektek kevésbé 

fontosak, elhagyhatóak lennének. Támpontot nyújthatnak ugyanakkor pl. a projektek ütemezésénél, 

hiszen a meghatározó típusú tevékenységeket érdemes időben előre sorolni, hogy azok hatásai a 

később megvalósítandó projekteknél mér érvényesülni tudjanak. 
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5 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG KOCKÁZATAI 

A fejezet azokat a külső tényezőket veszi számba, amelyek a stratégia megvalósítását 

akadályozhatják, s emiatt a végrehajtás szempontjából kockázati tényezőként kell számolni vele. 

A kockázatokat három tematikus csoportban vizsgáljuk: pénzügyi, jogi/intézményi és társadalmi 

jellegű kockázatok. Mindegyik tényező esetén egy három fokozató skálán (kicsi/közepes/nagy). 

megbecsüljük meg a bekövetkezés valószínűségét, illetve azt, hogy a kérdéses probléma 

bekövetkezése esetén milyen mértékű a stratégia sikerességére gyakorolt hatás, vagyis az adott 

tényező bekövetkezése, mekkora kárt eredményez. E két tényező szorzataként adódik az ú.n. 

kockázati index, ami alapján a kockázati tényezők fontossági sorrendbe állíthatók. A legnagyobb 

kockázati indexű tényezőkre kell a legnagyobb figyelmet fordítani, s megfelelő erőforrásokat kell 

biztosítani lehetőleg már a problémák megelőzésre is.  

 

A kockázatok besorolása a kockázat mértéke szerint 
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  kicsi közepes jelentős 

  Hatás 

 

Kritikus kockázat – cél a megelőzés 

Közepes kockázat – figyelemmel kísérendő 

Alacsony kockázat – nem igényel jelentősebb erőforrásokat 

 

Az egyes kockázati tényezőket az alábbi táblázat mutatja be, amely egyben javaslatot is tartalmaz az 

adott probléma megelőzésére, kezelésére. 
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Kockázat megnevezése Várható hatása, következménye Valószínűség Hatás Megelőző / korrekciós intézkedés 

Gazdasági, pénzügyi jellegű kockázatok 

G1 – Kedvezőtlen gazdasági folyamatok 
gátolják a vállalkozói befektetéseket 

A befektetők elmaradnak, a város 
gazdaságfejlesztési szolgáló kulcsprojektjei nem, 
vagy csak késve hozzák meg a kívánt 
eredményeket (munkahelyteremtés) 

kicsi jelentős Intenzív befektetés ösztönzés, a befektetésösztönzés és a 
vállalkozástámogatás változatos eszközeinek alkalmazása (pl. 
adókedvezmények, bérleti díj kedvezmények, városmarketing) 

G2 – A szükséges közlekedési (közút, vasút) 
beruházások elmaradása romló 
versenypozíciókat eredményez a város 
számára idegenforgalmi célterületként és 
befektetési helyszínként is 

A befektetők elmaradnak, a város 
gazdaságfejlesztési szolgáló kulcsprojektjei nem, 
vagy csak késve hozzák meg a kívánt 
eredményeket (munkahelyteremtés) 

közepes jelentős Intenzív városmarketing tevékenység; a város egyéb előnyös 
adottságainak kiemelésével (pl. környezeti adottságok); differenciált – 
a megfelelő célcsoportokra koncentráló – marketing mind a 
turizmusban, mind a befektetések terén. Lobbi tevékenység a 
fejlesztések szükségességének elfogadtatására. 

G3 – Saját források előteremtésének a 
nehézségei 

A tervezett projektek meghiúsulnak, elhúzódnak közepes jelentős Alternatív forráslehetőségek felkutatása; a megtakarításokat és 
bevételt eredményező projektek előbbre sorolása 

G4 – A pályázati kiírások késedelme miatt a 
támogatási források csak késve állnak 
rendelkezésre 

Az önkormányzat tervezett forrásütemezése 
felborul, egyes projektek elmaradnak 

közepes jelentős A legfontosabb projektek kidolgozásának, előkészítésének 
felgyorsítása saját forrásokból, hogy a pályázati felhívás 
megjelenésekor azonnal benyújtható legyek 

G5 – A fejlesztések megvalósítás költségei 
meghaladják a tervezettet 

A saját erő igényt növelő nem számolható 
költségek növekedése 

kicsi közepes Már a pályázatok előtt részletes és kontrollált költségbecslések 
készítése részletes projekttervek alapján. Szükség esetén a projektek 
műszaki tartalmának csökkentése, racionalizálása. Megfelelő 
szerződéses stratégia alkalmazása (átalánydíj). 

Jogi, intézményi jellegű kockázatok 

J1 – A támogatási rendszer (források, 
támogatási kritériumok) változhatnak a ma 
ismert elképzelésekhez képest 

Az egyes projektek támogathatósága, illetve a 
források ütemezése változik a tervezetthez képest 

jelentős jelentős A tervezési folyamat figyelemmel kísérése; szoros kapcsolat a megyei 
önkormányzattal; a kezdeti időszakban az ITS gyakoribb 
felülvizsgálata 

J2 – Az önkormányzat számára nehézségeket 
okozhat a megváltozott támogatási rendszer és 
a nagyszámú projekt egyidejűleg történő 
lebonyolítása 

Eredménytelen pályázatok; problémák a projektek 
végrehajtása során  

kicsi közepes A szükséges kapacitások biztosítása a hivatalban és a 
Városfejlesztési Kft-ben. Külső szakértők segítségének igénybe 
vétele. 

J3 – A humán rendszerekben végbement és 
tervezett országos érvényű átalakítások 
kedvezőtlenül befolyásolhatják a városban már 
kialakult és bevált szolgáltatásokat, struktúrákat 

A város hosszú távú céljai sérülnek. Egyes 
fejlesztések eredményessége romlik, a szinergiák 
nem érvényesülnek (különösen egészségügy, 
oktatás terén) 

közepes kicsi Az önkormányzat az érintett szervezetekkel, hatóságokkal, 
minisztériumokkal folyamatos kapcsolatot tart, információkat szerez a 
tervezett változásokról. A térség parlamenti képviselője, pártok, 
szakmai és civil szervezetek erőteljes lobbi tevékenysége. 

J4 – A fejlesztések megvalósításához 
kapcsolódó jogszabályi előírásokból 
(közbeszerzés, engedélyezési eljárások) fakadó 
problémák 

Eredménytelen (vagy szabálytalan) 
közbeszerzések, elhúzódó eljárások; ezek miatt a 
fejlesztések időbeli elhúzódása, többletköltségek 
felmerülése. 

nagy közepes Jogszabályi előírások (változások) figyelemmel kísérése, az előírások 
pontos értelmezése, betartása, adminisztratív fegyelem. A 
közbeszerzési kiírások alapos előkészítése team munkában (jogi, 
műszaki, pénzügyi és menedzsment szakértelem bevonása). Jó 
munkakapcsolat kialakítása a szakhatóságokkal. 
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Kockázat megnevezése Várható hatása, következménye Valószínűség Hatás Megelőző / korrekciós intézkedés 

Társadalmi jellegű kockázatok 

T1 - Az átalakuló támogatási rendszerben is 
jellemző a verseny a források megszerzésért. 
Más települések konkurens (hasonló) fejlesztési 
(pl. iparterületek) igényekkel lépnek fel. 

A települések versengése nehezíti a tervezést, 
rontja az együttműködési lehetőségeket. A 
konkuráló fejlesztések csökkentik a támogatási 
esélyeket, rontják a fejlesztések eredményességét 
(és a befektetési kínálat vonzerejét) 

közepes közepes A települések közti kooperáció színtereinek megteremtése; a 
befektetésösztönzési tevékenység összehangolása; piac-
szegmentáció érvényesítése. A versenypozíciókat erősítő 
tevékenységek / szolgáltatások alkalmazása (pl. gyorsított vagy 
egyszerűsített önkormányzati ügyintézés). 

T2 – Lakossági ellenállás, illetve forráshiány 
(energetikai korszerűsítéseknél) 

Szociális városrehabilitációs projektek csak 
részben tudnak megvalósulni, illetve nem hozzák 
meg a kívánt eredményeket. Az épületállomány 
állaga tovább romlik. 

közepes közepes A lakosság folyamatos tájékoztatása, a partnerség biztosítása a 
tervezés végrehajtás és monitoring során; fórumok és tájékoztató 
rendezvények szervezése; a helyi sajtó bevonása. Forráslehetőségek 
feltárása, épület felújítási alap létrehozása. 

T3 – A fejlesztések és az eredmények negatív 
környezeti hatásai 

A kialakult ökológiai egyensúly megbomlása; a 
város kedvező környezeti adottságainak romlása 

kicsi közepes A városmarketingben kapjon hangsúlyt a kedvező környezeti állapot, 
mint érték; a befektetéseknél kritérium a környezetet nem terhelő 
tevékenység. A környezeti állapot megóvására és fejlesztésére 
irányuló fejlesztések (pl. zöldterület) előtérbe helyezése. A turisztikai 
fejlesztéseknél a projektbe beépíteni a megnövekedett forgalomból 
adódó terhelés mérséklésének eszközeit. 
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6 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

6.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ 

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

Az önkormányzat elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott és előírt eszközökkel segíti a 

településfejlesztés, így mindenekelőtt ide sorolható a tervezett fejlesztések megvalósításának jogi (és 

részben fizikai, illetve pénzügyi) lehetőségét megteremtő helyi jogszabályok, a képviselőtestület által 

hozott rendeletek (pl. szabályozási terv, építési szabályzat, vagyonrendelet, költségvetési rendelet 

stb.) Ezeket egészítik ki a jogszabályi kötelezettséget nem feltétlenül jelentő stratégiák, koncepciók, 

amelyek a társadalmi, gazdasági élet egy-egy részterületének fejlesztési irányait határozzák meg 

(környezetvédelmi program, közlekedésfejlesztési koncepció, intézményhálózat fejlesztési terve stb.). 

E körben az ITS szempontjából legfontosabb helyi jogszabályok közül az alábbiak emelhetők ki: 

 56/2004. (XII.20.) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről 

 7/2006. (III. 20.) sz. rendelet a lakások és a helyiségek bérletéről 

 13/2008. (VI. 30.) sz. rendelet Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint 

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 

 11/2010. (VI. 21.) sz. rendelet az épített és természeti környezet helyi védelméről 

 14/2010. (VI. 21.) sz. rendelet a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról 

 22/2011 (XII. 12.) sz. rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól 

 15/2013. IV. 29. sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 

 Az éves költségvetési rendeletek 

Az egyéb koncepciók, stratégiák közül kiemelendők: 

 Tapolca Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepció 2015-2030  

 Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2015-2019 

 Tapolca Város Környezetvédelmi Programja 

 Tapolca Város új Közlekedésfejlesztési koncepciója 

A stratégia megvalósulását szolgálhatja az önkormányzati vagyonnal (ingatlanokkal) történő 

hatékony vagyongazdálkodás. Ennek érdekében szükségessé válhat a vagyonelemek racionalizálása: 

a forgalomképes vagyon áttekintése és a vagyonelemek összevetése a stratégiai illetve operatív 

fejlesztési célokkal. Ennek eredményeként egyes vagyonelemek értékesítésére illetve új 

vagyonelemek megszerzésére (megvásárlására) kerülhet sor, annak érdekében, hogy a rendelkezésre 
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álló vagyon a fejlesztési célok érdekében jobban hasznosítható legyen. A városfejlesztési célok 

szempontjából az alábbi területekre célszerű figyelmet fordítani:  

 A volt laktanyák infrastrukturális fejlesztése, illetve ezt követően a terület értékesítése, ami a 

város kiemelt gazdaságfejlesztési célú projektje. Szükség esetén az ingatlanárak differenciált 

alakításával (kedvezményekkel) érvényesíthetők a városi preferenciák. 

 Az önkormányzati bérlakás állomány bővítése, a meglévő lakások minőségi cseréje. A 

bérlakások a szociális célokon túl elsősorban a fiatalok letelepedését, városban tartását (vagy 

visszatérését) szolgálhatja. 

 Elsősorban a belváros területén az önkormányzat által bérbe adott helyiségek esetében 

bérleti díj kedvezmény alkalmazása a jó minőségű és hiánypótló szolgáltatásokat nyújtó  

vállalkozások számára, illetve a kiskereskedelmi forgalom élénkítése.  

 A leginkább perspektivikus és a város céljaihoz nagymértékben hozzájárulni képes projektek 

esetében indokolt lehet, ha az önkormányzat stratégia befektetésekkel is elősegíti a projekt 

megvalósulását. Ennek legcélszerűbb módja lehet az érintett ingatlanvagyon apportálása a 

fejlesztést megvalósító projektcégbe (pl. habüveggyár, reptér hasznosítás). 

Az önkormányzat adópolitikája egyrészt a tervezett önkormányzati fejlesztésekhez szükséges saját 

erő biztosítása miatt fontos szempont, másrészt azonban a befektetésösztönzési és 

vállalkozástámogatási célok megvalósításának is fontos eszköze. Ennek érdekében továbbra is fontos 

szempont, hogy a helyi adók rendszere legyen kiszámítható, és az ne veszélyeztesse a vállalkozások 

működését. 

A nagyobb adóbevétel természetesen az önkormányzati gazdálkodás stabilitása szempontjából 

kívánatos, azonban ezt semmiképpen sem új adók bevezetésével vagy a meglévők növelésével 

célszerű elérni. Az adóbevételek növekedése sokkal inkább várható az új, lehetőleg nagyobb termelő 

vállalkozások városba vonzásától, illetve a már itt lévő vállalkozások megerősítésétől. 

A kedvező adózási szabályok komoly versenyelőnyt is jelenthetnek Tapolca számára a befektetőkért 

folytatott versenyben. A befektetésösztönzést emellett egyéb eszközökkel is segíteni lehet, mint pl. 

az adminisztrációs terhek csökkentése, az egyszerűsített (egyablakos) ügyintézés, és/vagy az 

önkormányzati és egyéb hatósági ügyintézéshez kapcsolódó segítségnyújtás – akár kedvezményes 

szolgáltatásként is – ami egyik feladata lehet a Városfejlesztési Kft.-nek. 

A Tapolcával szomszédos települések ugyancsak rendelkeznek befektetési célú ingatlanokkal 

(Lesencetomaj – laktanya, Zalahaláp – ipari park), ami indokolja, hogy e települések  a 

gazdaságfejlesztéshez, befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó önkormányzati feladatokat egyeztetett 

módon végezzék. 

A város céljainak megvalósulását a fentieken túl jelentősen elősegítheti egy hatékony és 

következetes városmarketing tevékenység, a meglévő pozitív arculat és identitás tovább erősítése. A 

tudatos, célzott és differenciált városmarketing tevékenység hatással van a befektetői döntéseiket 

meghozó üzletemberekre, a városba látogató turistákra, de magára a város lakóira is. A 

városfejlesztési stratégia céljainak kijelölésével párhuzamosan beazonosíthatók a fejlesztések 

potenciális érintettjeit, ami alapján a az alábbi célcsoportokra célszerű intenzív városmarketing-

akciókat irányozni: 
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 a város és a környező települések lakossága; 

 a városban befektetni szándékozó vállalatok, gazdasági társaságok; 

 a már itt működő gazdasági társaságok, vállalkozások; 

 a városba látogató turisták. 

Tudatos és jól felépített marketing-kommunikációs stratégia mentén, megfelelő szervezeti háttér 

kialakításával – illetve a régióban működő, hasonló feladatokat ellátó szervezetekkel való 

együttműködéssel – kell a város speciális értékeit, adottságait és lehetőségeit szakmai fórumokon, 

befektetői körökben bevezetni és elterjeszteni. A gazdasági jellegű célokhoz elsődlegesen speciális 

ismertetőket érdemes készíteni, egységes adatbázist létrehozni, amelyből bármilyen időpontban 

előállítható aktuális adatszolgáltatás a potenciális befektetők felé, míg a városi életminőséghez 

kötődő programok esetén a szakmai és civil szervezeteken és a városi médián keresztül történő 

népszerűsítés a célszerű. A városmarketing részeként egységes városi arculat kialakítására is 

törekedni kell, ami az egyedi fejlesztéseknél is érvényesítendő (pl. egységes megjelenésű 

utcabútorok), de bizonyos elemei akár a helyi építési előírásokba is beemelhető. 

Mindezek megvalósítására szükséges Tapolca városmarketing, illetve befektetés-ösztönzési 

stratégiájának mielőbbi elkészítése is. 

6.2 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

A stratégia sikere nagymértékben múlik azon, hogy sikerül-e olyan jól működő és hatékony szervezeti 

megoldásokat kialakítani, ahol a szervezet minden tagja (szervezeti egység és személy) megfelelő 

kompetenciákkal bír és egyrészt képes a stratégia egészének folyamatos kontrolljára, szükség esetén 

a korrekciós intézkedések meghozatalára, másrészt a stratégia hatékony operatív végrehajtására. 

Ennek megfelelően a szervezeti kereteket két szinten, a stratégiai és operatív menedzsment szintjén 

szükséges vizsgálni: 

A stratégiai menedzsment fő feladatai: 

 Az ITS megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése, értékelése. Ennek keretében az 

elhatározott fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, azok elvárt eredményeinek és 

hatásainak értékelése, az ITS által kitűzött célok teljesülésének figyelemmel kísérése. 

  A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának figyelemmel 

kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és eszközökre gyakorolt 

hatásainak elemzése, értékelése. 

  A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 

beépítése az ITS cél- és eszközrendszerébe. 

A stratégai menedzsment szervezeti kereteit egyrészt az önkormányzat SZMSZ-ében rögzítettek 

szerint, az általános gyakorlatnak megfelelően a város polgármestere, képviselő testülete és annak 

szakbizottságai – kiemelten a Turisztikai és Városfejlesztési Szakbizottság – adják, amely testületek 

egyben a szükséges döntési kompetenciával is rendelkezik. Specifikusabb szakmai kérdésekben – 



Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A megvalósítás eszközei és nyomon követése 

81 

 

gazdasági vagy társadalompolitikai ügyekben – a Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 

állásfoglalását is kérni kell. 

A bizottságok egyben a társadalmi partnerség (nem kizárólagos) fórumai is, miután azokban nem 

képviselő tagok is közreműködnek, akiket a bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben a 

képviselőkkel azonos jogkörök illenek meg. A társadalmi partnerek bekapcsolását biztosítja továbbá, 

hogy mind a képviselő testület, mind a bizottságok nyilvános ülésein tanácskozási joggal vesznek 

részt a különböző társadalmi szervezetek képviselői (nemzetiségi önkormányzatok, Vállalkozók 

Egyesülete, Városszépítő Egyesület, Lakóközösségek Egyesülete, Nyugdíjasok Egyesülete, Épített és 

Természeti Környezetért Közhasznú alapítvány). 

A stratégiai megvalósításának nyomon követésében, menedzselésében szerepet kap a törzskari 

jelleggel működő polgármesteri kabinet is. Döntési jogköre ugyan nincs, de fontos véleményező és 

döntéselőkészítő szerepet tölthet be a stratégia menedzsmentjében, illetve a bizottságokhoz 

hasonlóan összetétele révén közvetítheti a gazdasági és társadalmi partnerek igényeit, véleményét. 

Az SzMSz alapján a felsorolt bizottságoknak – az általános feladatokon túl – a településfejlesztési 

stratégiával összefüggő hatáskörei az alábbiak: 

 A polgármesteri kabinet a civil szféra egyes szakterületeinek kiemelt képviselői, illetve a 

szakmai szervezetek képviselői bevonásával javaslatot tesz a polgármester, illetve a 

Képviselő-testület számára a közép és hosszú távú várospolitikai célok megvalósítására. 

 A Gazdasági Bizottság megvitatja és véleményezi 

– a Gazdasági Programot,  

– a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos Képviselő-előterjesztéseket 

– az önkormányzati érdekeltségű társaságokkal kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat 

– a közterületek hasznosítására vonatkozó javaslatokat 

– a feladatkörét érintőfejlesztési koncepciókat, programokat 

– a költségvetés ellenőrzése révén fontos szerepe van a fejlesztések 

erőforrásigényének kontrolljában, a pénzügyi feltételek megteremtésében 

 A Humán Bizottság megvitatja és véleményezi 

– az orvosi körzethatárok megállapítását, és módosítását 

– a város közművelődési helyzetéről szólóbeszámolókat, programokat, koncepciókat 

– a városoktatási helyzetéről szóló beszámolókat, programokat, koncepciókat, 

– a város sportéletéről szóló beszámolókat, programokat, koncepciókat 

 A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság megvitatja és véleményezi 

– az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve hozzájárulásával felújítandó műemléki és 

műemlékjellegű épületekre, a helyi tájképi szabályokra vonatkozó előterjesztéseket, 

– tájvédelmi, városképi, műemlékjellegű épületek hasznosítási javaslatait 
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– az idegenforgalmat érintő fejlesztésekre vonatkozó előterjesztéseket 

– emlékmű, emléktábla, művészeti alkotás felállítását, épületek, épületrészek és 

területek védetté nyilvánítását célzó előterjesztést 

– a városarculatára kiható terveket, előterjesztéseket, illetve a város éves kulturális 

rendezvénytervét 

– a településfejlesztési koncepciókra és rendezési tervekre irányuló javaslatokat 

– a helyi közutak és közterületek fenntartásával és fejlesztésével, a helyi 

energiaellátással, az ivóvízellátással kapcsolatos előterjesztéseket. 

– a város kommunális ellátásának fejlesztésére vonatkozó javaslatokat  

– a közterületek hasznosítására vonatkozó javaslatokat 

– a belterületi határ megállapítását, módosítását 

A stratégia menedzsment szervezete összekapcsolódik a város önkormányzatának szervezeti 

rendszerével. A hivatal részéről a fejlesztési feladatok elsődlegesen a Városfejlesztési és Üzemeltetési 

Irodához, illetve a városi főépítészhez tartoznak. A társadalompolitikai és a humán közszolgáltatások 

tekintetében Önkormányzati és Igazgatási Iroda szerepe emelendő ki. A hivatal szakapparátusának 

pontos feladatmeghatározásán túl az SzMSz megfelelő intézményes megoldásokat ad az egyes 

részlegek közti együttműködés és információáramlás biztosítására (pl. heti vezetői értekezletek, 

vezetői és különösen jegyzői hatáskörök és feladatok), így a stratégia végrehajtása újabb formák és 

megoldások bevezetését nem indokolja. 

Az operatív menedzsment alapvető feladata: 

 A stratégiai célok érdekében hozott intézkedések megvalósítása, azaz lényegében a 

projektelőkészítési és projektmenedzsment feladatokat ellátása, beleértve a monitoring 

részét képező adatgyűjtést, adatelemzést is. 

A 14/2010 (VI. 21.) önkormányzati rendelet a korábbi IVS megvalósításra vonatkozóan „a fejlesztések 

előkészítésére, koordinálására, lebonyolítására Tapolca Város Önkormányzata elsődlegesen a 

kizárólagos tulajdonában lévő Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki”. A 

Városfejlesztési Kft.-t az önkormányzat 2008-ban hozta létre az akkor induló városrehabilitációs 

feladatok és az elnyert pályázatok, a középtávon meghatározott projekttervek megvalósításának 

segítésére. A szervezet létrehozásával az alapító általánosabb célja volt az Integrált Városfejlesztési 

Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése, a stratégia időszakos 

felülvizsgálata, az akcióterületi tervek előkészítése a következő támogatási időszakra. E célok 

érdekében a társaság SZMSZ-ben rögzített fő tevékenységei: 

 gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges optimális önkormányzati ingatlanportfolióról 

 közreműködik a külső befektetők által megvalósítandó gazdaságfejlesztési elemek 

integrációjában 

 külön döntéssel beruházói feladatokat lát el az önkormányzati fejlesztések megvalósítása 

során. 
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A társaság konkrét feladatait a társaság és az alapító között létrejövő egyedi szerződések rögzítik, és 

tevékenységét a hivatal szakapparátusával szoros együttműködésben végzi. A jövőre nézve a 

feladatokat célszerű kiegészíteni az előző fejezetben említett befektetésösztönzési feladatokkal. 

Tekintettel a korábbi bevált és eredményes gyakorlatra, az ITS végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat is a fenti szervezeti keretek között célszerű megvalósítani. 

6.3 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

JAVASLATOK 

Tapolca térségi szerepkörét több dimenzió mentén lehet vizsgálni, ennek megfelelően a településközi 

koordináció többféle szintjével és eszközével célszerű élni. 

 A város és egy kivétellel a járáshoz tartozó települések mindegyike a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzethez tartozik. Ebből adódóan az Üdülőkörzetre vonatkozó jogszabályok, 

stratégiák, fejlesztési célok közvetlenül befolyásolják a város lehetőségeit. A koordináció itt 

döntően a jogszabályokban is biztosított egyeztetési kötelezettségeken alapul (területi 

tervdokumentumok véleményezése), emellett a Balaton Fejlesztési Tanács tagjaival és a 

tanács munkaszervezetével kialakított kapcsolatokra épülhet. A koordinációt szolgálja a 

Balatoni Fejlesztési Tanács 2014-2020-as időszakra vonatkozó Balaton Kiemelt 

Térségfejlesztési Programjában a települési fejlesztési igények feltérképezése, aminek 

keretében Tapolca is jelezte a programhoz illeszkedő kulcsprojektjeit. 

 A megyék, illetve a megyei önkormányzatok területfejlesztési szerepe már a 2012-től 

hatályos törvényi változások nyomán is felértékelődött. Tovább erősödött ez a szerepe a 

2014-2020-as időszak tervezési feladatainak megyei hatáskörbe helyezésével, illetve a 

Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásainak megyei szinthez való 

hozzárendelésével. Ezen a szinten tehát különös jelentőségű a megfelelő együttműködés és 

koordináció, miután az önkormányzatok mindegyike jelentős részben e program forrásaira 

pályázva tudják majd fejlesztéseiket megvalósítani. A megyei szintű koordinációt a fejlesztési 

programok, koncepciók véleményezésén, partnerségi egyeztetésén túl elsődleges a testületi 

tagság biztosítja: Tapolca jelenlegi és volt polgármestere is tagja a Veszprém Megyei 

Közgyűlésnek, emellett az állandó bizottságokban is képviselni tudják városuk érdekeit. 

 A járási, kistérségi szintű együttműködés elsődleges intézménye hosszú időn keresztül a 

2004-ben létrehozott Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás volt. A társulás nemcsak a 

kistérség számára biztosította a településközi koordináció mechanizmusát, hanem a megyei 

és a Balatoni térség fórumaiban, testületeiben is képviseletet kaptak. Az önkormányzati 

törvény változásai nyomán azonban a Társulás feladatköre és kompetenciái erősen 

lecsökkentek, Tapolca szerepe abban minimálisra csökkent, így a város képviselő testülete 

úgy döntött, hogy 2014. december 31. napjával a társulásból kiválik. A kiválással a város ilyen 

jellegű formális kapcsolatai mindössze két településre redukálódtak: 
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– A legszorosabb kapcsolatot a Gyulakeszi és Raposka községekre is kiterjedő közös 

önkormányzati hivatal jelenti. ami 2013. március 1 óta áll fenn. 

– A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásnak a város mellett Raposka 

község a tagja. A társulás tevékenysége csak a szociális ügyekre terjed ki, ami 

azonban hangsúlyos eleme a tapolcai ITS-nek. Ehhez kapcsolódóan megfontolásra 

javasolható, hogy a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetet a Társuláson 

túlmutató szélesebb körű koordinációs feladatokkal is felruházzák is. 

A kistérség egészére kiterjedő társulásból való kilépéssel fontos várostérségi szintű 

koordinációs fórum szűnt meg, aminek pótlása mindenképpen javasolt. Ez történhet a 

Társulásba való visszalépéssel – amennyiben a társulás feladatköre célszerűen bővíthető, és 

abban Tapolca megfelelő szerepet kap. Alternatíva lehet egy lazább, kevésbé formális 

együttműködés kialakítása, esetleg csak a mikrotérségre kitejedő települések közt (pl. 

polgármesterek érdekegyeztető vagy a konzultációs fórumának létrehozása és rendszeres 

összehívása). 

 Végezetül az együttműködések kialakulhatnak egyes programok, konkrét fejlesztések 

mentén is. Az ilyen együttműködésekben résztvevők köre az abban érintett településekre 

terjed ki, ami így egyrészt nem feltétlenül terjed ki a járás egészére, másrészt viszont a 

járáson kívüli települések is bekapcsolódhatnak. Ilyen ügyekben a koordináció változatos 

formái alakíthatók ki, pl. az egyes fejlesztéseknek az érintett településekkel való 

megismertetése és véleményezése, a vezetői szintű egyeztetések, munkacsoportok és ad-hoc 

bizottságok működtetése, közös képviselőtestületi ülések és döntések, konzorciumok 

létrehozása egyes fejlesztések megvalósítására. Ilyen jellegű kooperáció egyebek közt az 

alábbi területeken lehet célravezető: 

– Tapolca „ikervárosával”, Sümeggel kialakított együttműködés, ami közös projekteken 

túl (kerékpárút) akár egyes városi funkciók megosztott ellátására is kiterjedhet 

– Az idegenforgalmi kínálat koordinált kialakítása a Balaton térség egészét érinti, de 

ezen belül külön is kiemelendő az együttműködés Hévíz, Keszthely és Sümeg 

városokkal. 

– A gazdaságfejlesztés terén a volt honvédségi területek eredményes hasznosítása 

céljából Lesencetomajjal szükséges összehangolni az ingatlanfejlesztési és 

befektetésösztönzési elképzeléseket.  

6.4 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában 

helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az azok 

elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt 

(pl. jelenleg még nem ismertek a 2014-2020-as időszak konkrét pályázati feltételei), részint a külső és 

a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) folytonos változásai miatt a célok 
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teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A 

hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem vagy csak hiányosan 

ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását menedzselő szervezet 

számára erősen korlátozott. 

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási 

mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján újból és újból 

beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer 

biztosítja.  

A monitoring tevékenység a középtávú stratégiai célok megvalósulására, a közvetlenül elért 

eredményekre koncentrál, szemben a hosszú távú célokat, hatásokat elemző értékelési 

tevékenységgel. Az általánosabb társadalmi-gazdasági problémák megoldásaként várt hatások (mint 

pl. a demográfiai tendenciák megváltozása, a foglalkoztatás növekedése) gyakran csak a fejlesztések 

lezárását követő hosszabb idő után mutatkoznak, amelyeket ráadásul számos külső tényező is 

befolyásol. Az értékelés ezért általában utólagos8, átfogó jellegű (a stratégia egészére kiterjedő), 

jellemzően tudományos igényű elemzéseken alapuló tevékenység. A monitoring ugyancsak 

megkülönböztetendő az ellenőrzéstől, ami az operatív tevékenységek előírásoknak, szerződéses 

feltételeknek való megfelelését vizsgálja, illetve azt, hogy a projektvégrehajtás során keletkezett 

termék vagy szolgáltatás (output) megfelel-e az előzetes specifikációknak. A három tevékenység 

alapvető különbségét az alábbi ábra illusztrálja: 

 

Monitoring, ellenőrzés, értékelés 

 

                                                             
8
 A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy az utólagos hatásértékelés mellett alkalmazzák az előzetes (es ante), illetve a 

közbenső (mid-term) értékelést is. 
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A monitoring alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami 

alapján ellenőrizni lehet, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a 

tervezett eredmények elérése. Ha kiderül, hogy a szándékolttól eltérően haladnak a folyamatok, 

akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók 

számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges 

korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a szervezeti kereteket, a 

feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető 

el, akkor a tervek, de végső soron akár a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős menedzsment 

eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt a stratégia 

megvalósítása során folyamatosan működtetik. 

 

A monitoringon alapuló 
visszacsatolás

 

A monitoring rendszer felépítése, működése 

A fent bemutatott általános szabályokból adódóan a monitoring rendszer működtetése a stratégiai 

menedzsment és az operatív menedzsment (l.:  6.2 fejezet) számára egyaránt ad feladatokat. 

Az operatív menedzsment (városfejlesztési társaság és a vele együttműködő hivatali szakapparátus) 

feladatat a stratégia végrehajtásával kapcsolatos információk és adatok gyűjtése, rendszerezése és 

feldolgozása, a célokhoz rendelt indikátorértékek alakulásának figyelemmel kísérése.  

E feladatok ellátásához részletesen meg kell tervezni az információgyűjtés és feldolgozás módját és 

technikáját, ami ugyancsak az operatív menedzsment feladata. Ennek keretében meghatározandó: 

 A pontos adattartalom: 

Célmeghatározás 

(célok korrekciója) 

Tervezés 

(tervmódosítás) 

  

Megvalósítás Kiértékelés 

  

Információ gyűjtés 

  

  

  

  

Tervezési 

ciklus 

Végrehajtási 
ciklus 
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– egyrészt az alábbiakban bemutatandó indikátorokat, másrészt a Megalapozó 

munkarészben alkalmazott mutatókat, statisztikai adatokat körét javasolt használni 

– A monitoring kiterjed az egyes fejlesztési projektek megvalósításának nyomon 

követésére is. Ennek adatigényt a konkrét projekt határozza meg, de az 

önkormányzati projektek esetében mindenképpen ki kell terjednie a tervezett 

ütemezés és projektköltségvetés kontrolljára is. 

 Az adatok forrása: 

– Egyrészt az önkormányzatnál egyébként is meglévő adatok szisztematikus figyelését 

és összegzését kell elvégezni (pl. szociális ügyek, város- és intézmény-üzemeltetési 

kiadások, adóbevételek) 

– Másrészt szükséges beszerezni az egyéb szervezeteknél (pl. TDM szervezet) és külső 

adatforrásokból (elsődlegesen a KSH-tól) elérhető információkat (pl. idegenforgalmi 

adatok, vállalkozások száma és összetétele). 

– Mindezek mellett pl. a lakosság vagy a városba látogató turisták véleményének, 

elvárásainak megismerése egyedi célirányos információgyűjtést is szükségessé tehet, 

pl. kérdőíves felmérés formájában. 

Az adatforrások kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy könnyen és minimális költségen 

elérhető adatokra támaszkodjon a monitoring. 

 Az adatfrissítés gyakorisága: Ezt alapvetően az adattartalom determinálja; az önkormányzati 

adatok jellemzően folyamatosan frissíthetőek, míg pl. a KSH tipikusan évenként frissülnek. Az 

egyedi adatgyűjtéseknek – egyebek közt azok költségigénye miatt – ugyancsak az éves, vagy 

annál ritkább alkalmazása célszerű. 

 Az adatok gyűjtése és tárolása: 

– A monitoring rendszerhez egy egyszerű elektronikus adatbázis kialakítása szükséges, 

ami a rendelkezésre álló kapacitások függvényében egy egyszerű excel táblától (tábla 

rendszertől) az összetettebb adatbázisig változatos formában valósulhat meg. 

– A hozzáférhetőség biztosítása és az adatbiztonság érdekében a felhő alapú 

megoldások preferálhatók. 

– Az adattárat úgy kell kialakítani, hogy különböző időpontokra és különböző területi 

egységekre vonatkozó adatok mindenkor rendelkezésre álljanak, lehetővé téve ezzel 

az időbeli és területi összehasonlításokat. 

Az operatív menedzsment az adatbázisban foglalt adatok feldolgozásával kétféle típusú jelentést 

készít és küld meg a stratégiai menedzsment számára: 

 Tájékoztató jelleggel féléves gyorsjelentések néhány kiemelt jelentőségű területre 

vonatkozóan (pl. turistaforgalom, érdeklődő befektetők száma). 

 Éves áttekintő értékelés a stratégia előrehaladásáról, kitérve a külső környezet esetleges 

változásaira is (pl. jogszabályváltozások, intézményrendszeri változások) 
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A stratégiai menedzsment a monitoring jelentések alapján:  

 Évenként értékeli az előrehaladást, szükség esetén dönt a végrehajtás kisebb korrekcióiról 

(pl. módosítja az ütemezést, az intézkedések prioritási rangsorát, az alkalmazott szervezeti és 

koordinációs megoldásokat) 

 Az önkormányzat gazdasági programjához igazodóan átfogóan értékeli és felülvizsgálja a 

stratégia addigi megvalósulását, szükség esetén dönt a célok módosításáról. 

A fenti döntések a város képviselőtestületének hatáskörébe tartoznak ugyan, azonban fontos, hogy a 

monitoring során is érvényesüljön a partnerség egyebek közt a jelentések nyilvánosságával, vagy a 

testületi üléseket megelőzően a korábban említett konzultációs fórumok, bizottsági ülések 

összehívásával, tájékoztatásával. 

 

Az indikátorok rendszere 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható 

ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. Ennek érdekében a 

stratégiában megfogalmazott valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat 

rendelünk. Ahogy a célok hierarchikusan épülnek egymásra (l.: 1.1 fejezet), úgy az indikátoroknak is 

több típusát, szintjét kell megkülönböztetni: 

 

 A hatásindikátor az átfogó, hosszú távú célokhoz kapcsolódik. A hatások „mérése” (a 

stratégia átfogó értékelése) általában összetett elemzést, hatásmechanizmus vizsgálatot, 

idősorok elemzését igényli. Értelemszerűen az ehhez kapcsolódó mutatószámok is 

összetettebbek, komplexebbek lehetnek, s már definiálásuk is speciális szakismeretet 

igényelhet (pl. a társadalmi szolidaritás erősségének mérése). A város hosszú távú átfogó 

célját (illetve annak a gazdaságra, társadalomra és a környezetre vonatkozó részcéljait) a 
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Településfejlesztési Koncepció rögzíti, így a stratégiai tervezés során azokat adottnak 

tekintjük. E hosszú távú célokhoz igazodóan kerültek meghatározásra az ITS középtávú 

stratégiai céljai. 

 Az eredményindikátorok az előbbieknél konkrétabb szintet képviselnek, esetünkben a 

középtávú stratégiai célokhoz rendelt, azok teljesülésének mérésére alkalmas mutatókat 

jelentik. A célok az azok elérése érdekében eltervezett projektek megvalósításával érhetők el, 

így ezek az indikátorok a fejlesztések eredményeként bekövetkezett változást mérik. (Az 

egyes fejlesztési projektjavaslatok és a városi célok kapcsolatát a 2.2. fejezet mutatja be.) Pl. 

a korszerű vállalkozói telephely biztosításának hatására a vállalkozások eredményessége, 

jövedelmezősége javulhat, ami az árbevételük nagyságával mérhető). A stratégia 

monitoringja e szintre koncentrál; a célokhoz rendelt mutatókat a külön táblázatban 

összegeztük. 

 A legkonkrétabb szintet az output indikátorok jelentik, amelyek az egyedi projektek, 

fejlesztések során megvalósított termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Jellemzően 

valamilyen természetes mértékegységben kifejezhető tulajdonsághoz kötődnek (pl. a 

megépült kerékpárút hossza, a képzési programon résztvevők létszáma, az energetikai 

korszerűsítéssel érintett épületek száma stb.). Az egyes projektek főbb fizikai jellemzői 

megtalálhatók a 2.2 A tervezett fejlesztések bemutatása c. fejezetben a projektek tartalmát 

bemutató táblázatos összefoglalókban. Emellett e fejezet végén külön táblázatban foglaltuk 

össze a projekt várható forrásaként szolgáló Operatív Programok kapcsolódó kimeneti 

mutatóit. 

 Az input indikátorok a felhasznált erőforrásokat (pénz, emberi erőforrások, technika) mérik, 

vagyis azt hogy milyen ráfordításokat igényel egy program, projekt. Az erőforrásigény mindig 

finanszírozási igényt is jelent, tehát végső soron arról van szó, mekkora a pénzügyi igénye a 

stratégia végrehajtásának. A becsült projektenkénti forrásigényt a stratégia 2.3 A 

településfejlesztési akciók vázlatos pénzügyi terve és ütemezése c. fejezete tartalmazza. Itt is 

hangsúlyozni kell, hogy ez a forrásigény a tervezés jelenlegi szintjén erősen indikatív jellegű, a 

pontos költségtervet a projektek részletesebb kidolgozását követően lehet majd összeállítani. 

A stratégia monitoring rendszerének magvát az előzőekben bemutatottak szerint az 

eredményindikátorok képezik. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

 legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon 

 legyen objektíven mérhető, egyértelmű 

 legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű) 

 adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára 

 egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek 

Az alkalmazott indikátorkészletet az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési 

módja és gyakorisága) is meghatározásra kerül. Az indikátorok reális bázis- és célértékeinek 

meghatározása azonban a jelenleg rendelkezésre álló anyagok és ismeretek alapján még nem 

lehetséges. A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározására 
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akkor nyílik mód, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége 

eljut abba a fázisba, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok pontosan 

azonosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek. A jelenleg hiányzó adatokat ezért az ITS első éves 

felülvizsgálata során kell majd pótolni. Mindezek miatt a táblázat célértékek helyett egyelőre csak a 

kérdéses mutató változási irányát tartalmazza. Az indikátorok beszerzése (mérése, előállítása) az 

operatív menedzsment feladata lesz. 
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A stratégia célrendszeréhez kapcsolódó eredményindikátorok 

Cél Indikátor megnevezése, definíciója Mértékegysége Célérték Forrása (mérési módja) Mérés 
gyakorisága 

A vállalkozói szféra megerősítése, 
vonzó vállalkozói környezet 
megteremtése 

A foglalkoztatottak (15-64 éves) száma a 
közszféra adatai nélkül  

ezer fő növekszik KSH évente 

A kis- és közepes vállalkozások nettó árbevétele eFt növekszik KSH évente 

A város és térsége adottságain 
alapuló, fenntartható turizmus 
kialakítása, az idegenforgalmi 
vonzerő növelése 

Hazai és nemzetközi turisták költésének 
növekedése 

Ft növekszik KSH évente 

Elégedett vendégek aránya az összes 
vendéghez képest 

% növekszik TDM szervezet kérdőíves 
vendégelégedettségi mérése 

félévente 

Vonzó településkép, korszerű 
épített környezet kialakítása 

Elégedettség a települési környezet minőségével pontérték (0-10 növekszik KSH felmérés; 
vagy helyi kérdőíves felmérés 

évente 

Energiaköltségek csökkentése a 
városüzemeltetésben, megújuló 
energiára alapozott energiaellátás 

Primer energia felhasználás GJ/év csökken Intézményi adatszolgáltatások évente 

A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség a teljes bruttó 
energiafogyasztáson belül  

% növekszik Önkormányzati adatgyűjtés évente 

A belső közlekedési rendszer 
racionalizálásával a városi 
környezetterhelés csökkentése, a 
térségi kapcsolatok javítása 

Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként 
gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 
közlekedési módot választók részaránya 

% növekszik KSH évente 

A városi közösségi közlekedés szálló por (PM10) 
és nitrogén-oxid (NOx) emisszió csökkenése 

t csökkenés KTI évente 

Színvonalas humán 
közszolgáltatások biztosítása; a 
kialakult struktúrák megerősítése 
és fejlesztése 

A 25-40 éves női népességen belül a 
foglalkoztatásban lévő nők aránya 

% növekszik KSH évente 

Egészségügyi szűréseken és 
egészségtudatosságot erősítő rendezvényeken 
megjelentek száma 

fő növekszik Egészségfejlesztési Iroda 
adatszolgáltatása 

évente 

A „befogadó város” jelleg 
erősítése, városi közösség építése 

Szociális városrehabilitációs programmal elért 
hátrányos helyzetű lakosság száma 

fő növekszik Önkormányzati adatgyűjtés évente 

A város különböző szociális intézményeiben az 
ellátott személyek száma 

fő növekszik Önkormányzati adatgyűjtés évente 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma fő növekszik Önkormányzati adatgyűjtés évente 
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A megvalósítandó projektek outputindikátorai a releváns Operatív Program kimeneti mutatóihoz igazodva 

Projekt Indikátor megnevezése, definíciója Mértékegysége Célérték Forrása (mérési módja) Mérés 
gyakorisága 

Kulcsprojektek 

A tapolcai volt honvédségi 
ingatlanok infrastrukturális 
fejlesztése 

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek 
és ipari parkok területe 

ha 36 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

Naperőmű létesítése Tapolcán További kapacitás megújuló energia előállítására kW 500 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

Közösségi közlekedés fejlesztés 
Tapolcán (Intermodális központ 
kialakítása) 

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek 
száma 

db 1 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

Aesculapius Ház Tapolca – 
egészségügyi intézet létrehozása 

Újonnan épített vagy felújított rendelők, 
tanácsadók száma 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást 
nyújtó szolgálatok száma 

db 
 

db 

1 
 

8 
Kedvezményezett 

egyszer, 
projektzáráskor 

Fogyatékkal élők munkájának és 
lakhatásának támogatása – az 
„Életlehetőség” Szociális Nappali 
intézmény bővítése 

Fejlesztett infrastruktúra férőhely kapacitás 
bővülése 

fő 8 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

Hálózatos projektek 

Kerékpárutak létesítése Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza 

km 43 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

TDM-projektek A természeti és a kulturális örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő támogatott 
helyszíneken tett látogatások várható számának 
növekedése 

látogatás/év 10 000 Kedvezményezett Projektzárást 
követően évente 

"Város a tájban, táj a városban” – 
Zöldfalak létesítése Tapolcán 

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 
nagysága 

m2 9323 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

Önkormányzati intézmények 
energetikai korszerűsítése 

A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése 

PJ/év 0,01 Kedvezményezett évente 
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Projekt Indikátor megnevezése, definíciója Mértékegysége Célérték Forrása (mérési módja) Mérés 
gyakorisága 

Óvodák fejlesztése Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

db 20 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

Meglévő önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése 

Városi területeken épített vagy renovált köz- 
vagy kereskedelmi épületek 

db 2 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

„Oratórium” – komplex kulturális 
és vallási közösségi tér kialakítása 

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított 
nyitott terek 

Felújított közösségi funkciójú épületek száma 

m2 

 

db 

500 
 

5 

Kedvezményezett 
egyszer, 

projektzáráskor 

Akcióterületi projektcsomagok 

Volt honvédségi területek 
hasznosítása 

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek 
és ipari parkok területe 

ha 36 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

Szociális városrehabilitáció a déli 
városrészben 

Szociális célú városrehabilitációval érintett 
akcióterületen élő lakosság száma 

fő 250 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 

Városrehabilitáció a keleti 
városrészben 

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont 
területek lakossága, személyek 

A jobb energia-fogyasztási besorolással 
rendelkező háztartások száma (Y házak) 

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 
nagysága 

fő 
 

db 
 

m2 

6000 
 

500 
 

15 000 

Kedvezményezett 
egyszer, 

projektzáráskor 

Városrehabilitáció a Dobó 
lakótelepen 

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont 
területek lakossága, személyek 

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 
nagysága 

fő 
 

m2 

1500 
 

30 000 
Kedvezményezett 

egyszer, 
projektzáráskor 

Egyéb projektek 

Egészséges Tapolca, Egészséges 
Gazdaság 

Együttműködésben (képzésben,minősítő 
rendszerben, értékesítési rendszerben) 
résztvevő szervezetek száma 

db 10 Kedvezményezett évente 

Ez nem pipamúzeum A természeti és kulturális örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő támogatott 
helyszíneken tett látogatások várható számának 
növekedése 

látogatás/év 1000 Kedvezményezett évente 
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Projekt Indikátor megnevezése, definíciója Mértékegysége Célérték Forrása (mérési módja) Mérés 
gyakorisága 

Pannon kulturális, kereskedelmi és 
fesztiválközpont (Gyulakeszi) 

A természeti és kulturális örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő támogatott 
helyszíneken tett látogatások várható számának 
növekedése 

látogatás/év 5000 Kedvezményezett évente 

Kültéri információs LED-fal 
létesítése 

A közzétett információkkal elért turisták száma fő 15 000 Kedvezményezett felmérése évente 

Városi strand fejlesztése Városi területeken létrehozott vagy helyreállított 
nyitott terek 

m2 12 000 Kedvezményezett egyszer, 
projektzáráskor 
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MELLÉKLETEK 

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája egyeztetési folyamatában beérkezett véleményekre 

Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

1 NKH Légügyi Hivatal A stratégiához hozzájárul. A további egyeztetési 
eljárásban nem kíván résztvenni 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

2 Lesenceistvánd Község 
Önkormányzata 

Nem kíván észrevételt tenni igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

3 Uzsa község 
Önkormányzata 

Nem kíván észrevételt tenni igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

4 Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti 
Osztály 

Egyes projektek kapcsán – amelyek esetlegesen 
erdőterületet is érinthetnek – felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Btv. értelmében település közigazgatási 
határán belül erdőterület nagysága összességében 
nem csökkenhet. 

Felhívja a figyelmet az esetleges fakitermeléssel járó 
projektek, illetőleg fásítási (erdőtelepítési) 
elképzelésekre vonatkozóan az Evt. és annak 
végrehajtási rendeletében előírt eljárási szabályokra. 

Jelzi igényét a külterületi erdők, fásítások, erdő-
igénybevétel és erdőtelepítéssel telepítéssel járó 
fejlesztések végrehajtásában való részvételre. 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

Az ITS-ben megjelenő fejlesztési elképzelések zöme 
általános igényként jelenik meg (pl. fásítás), amihez a 
jelenlegi kidolgozottsági szinten konkrét területi igény 
még nem kapcsolódik (pl. nincs kerékpárút nyomvonal 
kijelölve). A jelzett jogszabályok a konkrét és részletes 
projekttervek kidolgozása során szükséges figyelembe 
venni, illetve az esetlegesen szükségessé váló 
rendezési tervmódosításokba kell beépíteni (övezeti 
besorolás változásai) 

5 Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi Osztály 

A talajvédelmi hatóság nem szerepel a 2015. 
áprilistól hatályos kormányrendelet mellékletében 
kijelölt szervezetek közt. 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

6 Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Földmérési és Földügyi 
Osztály 

Egyes projektek kapcsán – amelyek esetlegesen 
termőföldnek tekinthető ingatlanokat is érinthetnek – 
felhívja a figyelmet a Termőföld védelméről szóló 
törvény előírásainak figyelembe vételére. A 
jogszabály érvényre jutatása érdekében igényt tart az 
egyeztetési eljárásban való további részvételre, és 
kéri a végleges dokumentumok megküldését.  

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

Az ITS-ben szereplő fejlesztésekhez a jelenlegi 
kidolgozottsági szinten konkrét területi igény még nem 
kapcsolódik (pl. nincs kerékpárút nyomvonal kijelölve). 
A jelzett jogszabályok a konkrét és részletes projekt-
tervek készítése során szükséges figyelembe venni. 
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Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

7 Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Útügyi 
Osztály 

Illetékesség és hatáskor hiányában nem ad 
véleményt. A felkérést a Nemzeti Közlekedési 
Hatósághoz továbbította. 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

8 Nemzeti Közlekedési 
Hatóság 

A stratégiával és az abban foglalt beavatkozásokkal, 
egyetért; a forgalomcsillapításra, a közösségi 
közlekedésre és a közlekedők biztonságára 
vonatkozó célokat és javaslatokat támogatja. 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

 

9 

Veszprém Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlése 

Igényesen dokumentált, jól strukturált anyag, ami 
összhangban áll a megye Területfejlesztési 
Koncepciójával és Programjával. Jelzik, hogy a 
Területrendezési tervek tekintetében nem a megyei, 
hanem a Balatoni Üdülőkörzetre vonatkozó terv a 
mérvadó. 

igen Az 1.3. fejezetet kiegészítésre kerül a Balatoni 
Üdülőkörzet Területrendezési tervének vizsgálatával (l.: 
1.3.3 fejezet) 

 

Szövegszerű pontosító javaslatot tesz a megyei ITP-
nek a Balatoni térséget érintő forrásallokációjára 
vonatkozó megjegyzéshez. 

igen A szövegrész a javaslatnak megfelelően 
átfogalmazásra került 

Észrevételezi, hogy a tervezett fejlesztések 
csoportosítása némileg eltér a jogszabályban 
rögzített tartalmi követelményektől, ami az 
akcióterületi és az azon kívüli projekteket külön 
fejezetben kéri bemutatni. Ugyanakkor ezt az eltérést 
szakmailag indokoltnak tartja, támogatja. 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

Megjegyzendő, hogy akcióterületek és akcióterületi 
projektek azonosításra kerülnek az ITS-ben. A jelzett 
eltérés csupán a fejlesztések bemutatásának módjára, 
a projektek csoportosítására vonatkozik. 

Javasolja az értelemzavaró helyesírási és stilisztikai 
hibák, elírások javítását (konkrét példák említésével) 

igen A dokumentumot a konkrét észrevétele szerint javítjuk, 
a teljes dokumentum újból átnézzük. 

10 Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

A tervezet hírközlési érdekeket nem sért, az ellen a 
hatóság kifogást nem emel. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a műemléki épületen 
és műemléki környezetben építési tevékenységet 
(pl.. antenna építés) örökségvédelmi szempontból az 
illetékes járási építésügyi és örökségvédelmi 
hivatalok jogosultak vizsgálni és engedélyezni 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

Az észrevétel a konkrét és részletes projekttervek 
kidolgozása során lesz releváns. 
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Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

11 Klebersberg 
Intézményfenntartó 
Központ Tapolcai 
Tankerülete 

A megalapozó vizsgálat részéletes, körültekintően 
világít rá a városnak a stratégia szempontjából 
releváns jellemzőire. A stratégia célok és 
beavatkozások sokrétűek, jelentősen és lényegesen 
meghatározzák a város fejlődését. 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

12 Dobó Lakótelep 
Családjaiért Egyesület 

Az 1.10.6. Intézményfenntartás fejezetben a Tapolca 
Kft. által fenntartott intézményeknél kérik feltüntetni a 
Dobó Lakótelepi Közösségi Házat 

Az 1.14.1.5 Konfliktussal terhelt terület fejezet 
zárómondatát kifogásolják, mivel az negatív 
megállapítást tesz az itt élőkre. Valójában azonban a 
lakótelepen megkezdődött a házak felújítása, a 
leromlott épületek zömében önkormányzati és 
honvédégi tulajdonban vannak. 

részben A fenntartott intézmények listája kiegészítésre került. 

A konfliktussal terhelt területek esetében fenntartjuk a 
lakótelep egészére vonatkozó megállapításokat. Ez 
nem az itt élők minősítését jelenti, hanem a városrészi 
funkciók hiányára, az épületek összességében romló 
állagára hívja fel a figyelmet. A helyzet javítására 
fejlesztési javaslatok is tartalmaz a stratégia. Az 
esetleges félreérthetőség elkerülésére a hivatkozott 
szövegrész átfogalmazásra került. 

13 Káptalantóti Község 
Önkormányzata 

Nem kíván észrevételt tenni; a célokkal egyetért igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

 

 14 

Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

Kéri a település északi részén elhelyezkedő nagy 
kiterjedésű honvédségi gyakorlóterületekhez 
kapcsolódó honvédelmi érdekeket figyelembe venni 
és a stratégiában megjeleníteni. 

részben A felsorolt ingatlanokkal, mint kiemelt fontosságú 
honvédelmi területekkel a dokumentum kiegészítésre 
került (l:: Megalapozó munkarész 1.3.3. fejezet). 

A stratégiában jelzett fejlesztésekre nézve a 
honvédségi tulajdon nem jelentenek korlátozást, a 
tervezett projektek nem ellentétesek a honvédelmi 
érdekekkel. Emellett jelenleg tárgyalások zajlanak az 
önkormányzat és a Honvédség között további 
honvédségi ingatlanok önkormányzati átvételéről. 

Javasolja a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
megkeresését a tervezett Hadi-kulturális emlék- és 
élménypark létesítésével kapcsolatban. 

igen A dokumentumok módosítása nem szükséges; 
projektötlet leírásában jelenleg is szerepel, hogy az 
lehetőség szerint a Honvédelmi Minisztériummal közös 
fejlesztés keretében valósuljon meg. A jelzett intézmény 
megkeresése a projektelőkészítés során lesz aktuális. 

15 Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

A dokumentum megfelel a jogszabályi 
követelményeknek; összhangban áll a különböző 
területi egységekre (országos, megyei, szomszédos 
települések) vonatkozó tervdokumentumokkal. 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 
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Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

16 Kisapáti Község 
Önkormányzata 

Észrevételt nem tesz, a dokumentumokban 
megfogalmazott célokkal egyetért 

igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

17 MÁV Zrt. Pályavasút 
Üzemeltetési 
Főigazgatóság 
Állomásfőnökség 
Tapolca 

1.6.1. és 1.7.1 fejezet: népességmegtartás helyett 
népességnövekedést kell célul tűzni. A 
népességcsökkenés a gazdasági leépüléssel 
magyarázható, így a népességfogyás 
megfordításának, mint legfőbb célnak a feltétele az 
ipartelepítés. 

részben A dokumentumok módosítása nem szükséges. 

A hivatkozott fejezetek nem a célokat rögzítik, hanem a 
helyzetértékelésből vonnak le következtetéseket. A 
célok közt a pozitív demográfiai hatásokat 
eredményező gazdaságfejlesztés hangsúlyosan jelenik 
meg. Mindazonáltal középtávon reálisan nem tűzhető ki 
a népességnövelés kiemelt és elsődleges célként, 
emellett a kifogásolt megállapítás egyezik a 
településfejlesztési koncepcióban olvasható 
megállapítással is. 

1.15.2. fejezet: A 73103. j. út 2013-tól a 77-es sz. út 
része. A „déli érintő feltáró út” megnevezés helyett a 
„tehermentesítő út” 

részben A 77-es úthoz tartozás ténye a dokumentumban 
jelzésre kerül. 

Az „érintő feltáró út” megnevezés „tehermentesítő 
érintő-feltáró út”-ra módosult 

1.25.3.1. fejezet: közvetlen autóbuszjáratok a 
felsoroltakon túl egyéb településekkel is kapcsolatot 
biztosítanak. 

Az autóbuszok számára is alkalmas parkoló már 
kialakításra került a Déli Városkapu Parknál 

Igen A jelzett szövegrészek pontosításra kerültek.  

A jelzett parkolóval valóban megvalósult, azonban a 
parkoló igénybevételének ösztönzése, a turistabuszok 
belvárosi parkolásának korlátozása továbbra is feladat 
(pl. forgalomtechnikai megoldásokkal). 

A.15.3.2. fejezetben a 26. sz. vasútvonal leírása 
helytelen. 

igen A hivatkozott vasútvonal leírása pontosításra került. 
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Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

A közlekedéssel kapcsolatos részek pontatlanok, 
korábbi munkákra épülnek, és nem egyértelműen 
határozzák meg a közlekedésfejlesztéssel 
kapcsolatos prioritásokat. A központi közlekedés-
fejlesztésektől független, helyi szándékok alapján 
megvalósítható intermodális csomópont létesítése 
nem kap elég hangsúlyt. 

nem A közlekedéssel kapcsolatos esetleges pontatlanságok 
javításra kerültek (l.: fentebb). A fejezet helyi 
adatszolgáltatásra és a város jelenleg is hatályos 
közlekedésfejlesztési koncepciójára épül. A kívánatos 
fejlesztésekből csak a helyi kompetenciába tartozó és 
közép távon reálisan megvalósítható célok kerültek a 
stratégiába. Ezek között szerepel az intermodális 
központ, ami a város számára legfontosabb 
kulcsprojektek kategóriába tartozik (bár megvalósítása 
nem kizárólag a helyi akarat függvénye). Megvalósítása 
azonban nem öncélú, inkább eszközként tekintendő a 
belvárosi közlekedési tehermentesítéséhez, a jelenlegi 
buszpályaudvar helyszínének más funkciójú 
hasznosításához, így a stratégiában ez utóbbi elem is 
hangsúlyos. 

18 Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum 

Az intézmény funkciójának pontosabb megnevezését 
kérik. Az önkormányzati intézmények energetikai 
korszerűsítését célzó projektlistába kérik felvenni az 
WAMK két épületét is. Az intézményt érintő 
akadálymentesítési projektterv tartalmának 
pontosítását kérik. A tervezett helytörténeti múzeum 
becsült forrásigényét és forrásösszetételét is 
módosítani javasolják. 

részben A funkciókra és a projektek tartalmára vonatkozó 
pontosítási igényeket és kiegészítéseket a 
dokumentumokban átvezettük.  

Jelezni kell azonban, hogy a tervezés jelenlegi 
fázisában a stratégiában jelzett projektlista még erősen 
indikatív jellegű, így annak tartalma, forrásigénye és 
ütemezése a későbbiekben még jelentősen 
módosulhat. 

19 Lencsés Tamara A stratégia jól elkészített színvonalas munka. A 
turisztika tekintetében meghatározott irányok jók, de 
ezen belül szükséges egy fókuszpontot azonosítani, 
ami alapulhat pl. a gyógyhely minősítésre. Ennek 
kifejlesztését egy újabb tematikus koncentráció 
követheti. Javasolja Tourinform iroda működésének 
fejlesztését és a marketing-kommunikáció erősítését 
is. 

részben A javaslat alapvetően támogatandó, maga a stratégia is 
az egészségturizmust jelzi az egyik lehetséges kitörési 
iránynak a turizmuson belül. A jelzett módszer (a 
turisztikai termékek egymásra épülő, egymást követő 
kifejlesztése), a Tourinform irodára és a marketingre 
vonatkozó javaslatok ugyanakkor inkább egy specifikus, 
piackutatáson alapuló ágazati stratégia hatókörébe 
tartoznak, pl. a projektjavaslatok közt szereplő 
befektetésösztönzési és városmarketing stratégia 
kidolgozása részeként javasolt e kérdésekre kitérni. 
Mindezek alapján az észrevételek a dokumentumokban 
módosítást nem igényelnek. 
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Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

20 Toronyi Tibor A szegregációs probléma bemutatása megfelelő, de 
a szegregátum kialakulásának okait mélyrehatóbban 
javasolja feltárni (pl. a korábbi lakás- és 
szociálpolitika). Az intézkedési javaslatokkal egyetért, 
és sürgős intézkedéseket javasol. 

részben A szegregátumra vonatkozó fejezetrész az észrevételek 
alapján kiegészítésre került. 

Az intézkedések stratégiában jelzett ütemezése 
pusztán indikatív jellegű, a tényleges megvalósítás az 
érintett projektgazdák szándékainak és pénzügyi 
kondícióinak (a pályázati lehetőségek) függvénye. A 
szegregáció mélyebben fekvő okainak és folyamatainak 
feltárása olyan tudományos igényű szociológiai 
vizsgálatot igényelne, ami meghaladja jelen munka 
kereteit. 

21 Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. 

Távfűtéssel kapcsolatos adatokról, műszaki 
információkról ad tájékoztatást, jelezve egyben a 
fejlesztési igényeket. 

Javasolja a bérlakásállomány területi koncentrációját, 
illetve a strandfürdő üzemeltetését gazdaságosabbá 
tevő kis naperőmű létesítését. 

Parkolási rendszerrel kapcsolatos problémákat nem 
tapasztalnak a városban (fizető parkolók, 
buszparkolók). 

részben A közölt információkkal az érintett fejezetrészben 
(Energiagazdálkodás) felhasználásra kerültek. 

A távhőszolgáltatást érintő fejlesztési igények az 
energetikai korszerűsítési projektek részét képezheti.  

A bérlakásállomány esetleges területi koncentrációja 
említésre kerül a dokumentumban, ami azonban arra is 
felhívja a figyelmet, hogy ez szegregációs veszélyekkel 
is járhat. 

Városi naperőmű terve szerepel a stratégiában, további 
hasonló beruházás összhangban állhat a stratégiával, 
újabb erőmű megvalósítása az önkormányzat döntésén 
és teherviselő képességén múlik. A jelenlegi projektlista 
erősen indikatív jellegű, a megvalósítás során minden 
tekintetben módosulhat. 

22 Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi Osztály 

A stratégia és annak Megalapozó munkarésze 
részletes és alapos munka, ami megfelel a 
jogszabályban rögzített tartalmi követelményeknek. 

A partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályokról 
nem talált információkat. 

részben A dokumentumok módosítása nem szükséges. 

A projekt indítása során partnerségi terv készült, amit a 
városi képviselőtestület napirendjén is szerepelt. A 
partnerségi folyamat egyéb dokumentumaival együtt 
(meghívók, jelenléti ívek, emlékeztetők, prezentációk) a 
projektdokumentáció részeként rendelkezésre áll, de 
ezek fizikailag nem szükségképpen képezik részét 
magának a stratégiának (a jogszabályi tematika sem 
említi). 
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Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

23 Hegymagas 
Önkormányzata 

Nem kíván észrevételt tenni; a célokkal egyetért. igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

24 Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Felhívja a figyelmet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló BM rendelet előírásainak 
betartására. Igényt tart az egyeztetési eljárásban való 
további részvételre, és kéri a végleges 
dokumentumok megküldését. 

Igen A dokumentumok módosítása nem szükséges 

Az ITS-ben megjelenő fejlesztési elképzelések jelenlegi 
kidolgozottsági szintjén a jogszabályi hivatkozások még 
nem relevánsak. A jelzett jogszabályok a konkrét és 
részletes projekttervek kidolgozása során szükséges 
figyelembe venni. 

25 Sümeg város 
polgármestere 

A megalapozó vizsgálat széles körű ismeretanyagra 
épülő gondos munka, az ITS jól veszi számba a 
település és környéke adottságait, az ezekre épülő 
fejlesztési javaslatok reálisak. Illeszkedik a Tapolca-
Sümeg ikervárosi térség összehangolt fejlesztési 
elképzeléseihez, lehetőséget ad a közös fellépésre 
és fejlesztésekre, kiemeltem a turizmus területén. 

Igen Választ nem igényel, a dokumentumok módosítása 
nem szükséges 

26 Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprém Járási Hivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály,  

A fejlesztési projektek nagy része érint védett 
területeket, amire a későbbi engedélyezési 
eljárásokban figyelemmel kell lenni. 

Felhívja a figyelmet, hogy a stratégiában szereplő 
projektek egy része a Kötv. értelmében vett 
nagyberuházás, így azokra előzetes régészeti 
dokumentáció készítésének kötelezettsége 
vonatkozik. 

Igen A dokumentumok módosítása nem szükséges 

A jelzett kötelezettségek az egyes projektek 
előkészítése, a projekttervek kidolgozása, az 
engedélyezési dokumentumok készítése során válnak 
aktuálissá. 

Felhívja a figyelmet örökségvédelmi hatástanulmány 
készítésének jogszabályi kötelezettségére. 

nem A hivatkozott jogszabályi kötelezettség 
településfejlesztési koncepció készítésére, illetve 
„rendezés alá vont területre” vonatkozik, ami 
esetünkben nem áll fenn. Örökségvédelmi 
hatástanulmány készítése a jelen tervezési feladatnak 
nem része. 
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Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

A megalapozó vizsgálat épített környezet értékeiről 
szóló munkarészben felsorolt műemlékek nem 
egyeznek a hivatal nyilvántartási adataival, ezért 
kérik az aktualizálást. Kérik a régészeti lelőhelyek, a 
műemlékek, a műemléki környezetbe tartozó 
ingatlanok, valamint a helyi védelmet élvező 
ingatlanok felsorolását. 

részben A műemléki lista és a régészeti lelőhelyek listája a 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján 
pontosításra és kiegészítésre került. Az egyéb 
információk a város hatályos építési szabályzatában, 
illetve az épített és természeti környezet helyi 
védelméről szóló rendeletben tételesen felsorolásra 
kerülnek. E rendeletek a város honlapján elérhetőek, 
így az ITS-ben elegendő az ezekre való hivatkozás. 

A stratégia Külső összefüggések fejezetében kéri 
feltüntetni az örökségvédelmi területekkel való 
összhangot. 

nem A külső összefüggések fejezetben csak a stratégiát 
alapvetően befolyásoló stratégiai vagy koncepció szintű 
EU-s vagy nemzeti összefüggések pl. alapvető 
területfejlesztési dokumentumok, ágazati koncepciók 
kerültek említésre, utóbbiakba beleértendő az 
örökségvédelem is. Az örökségvédelmi determinációk 
ugyanakkor alapvetően jogszabályi előírásokat 
jelentenek, hasonlóan pl. a termőföld védelméhez. Ezek 
figyelembe vétele természetesen szükségszerű, 
azonban e kötöttségek elsődlegesen a konkrét 
projektek szintjén jelennek majd meg. Mindezek alapján 
a dokumentum kiegészítése nem szükséges. 

27 Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási 
Központ 

A stratégia örökségvédelmi szempontból megfelelő, 
azonban szükséges a megalapozó vizsgálat 
örökségvédelemmel foglalkozó részének a 
pontosítása, kiegészítése. Ehhez a Központ 
adatszolgáltatásként a szükséges információkat 
megküldi.  

igen A kért kiegészítések a vonatkozó fejezetben (Az épített 
környezet értékei) megtörténtek. 
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Sorsz. Szervezet Észrevétel Az észrevételt a tervezők 
elfogadják? (igen / részben / nem) 

Magyarázat, indoklás 

28 Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság 

A megalapozó munkarész kellő részletességű, a 
lényeges kérdésekre kiterjed. A stratégia célokat és 
javaslatokat kedvezőnek értékelik, azt támogatják. 
felhívják a figyelmet, hogy a védett területet érint 
fejlesztéseknél a részletesebb véleményezés a 
konkrét fejlesztési javaslatok kidolgozásánál lesz 
aktuális. felhívja a figyelmet továbbá a 
„Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület” fogalom helyes, az OTrT-nek és a Bft-nek 
megfelelő használatára (l.: 1.12.3.1 fejezet), amihez 
kapcsolódóan térképeket is melléklenek. 

igen A megfelelő fogalomhasználat érdekében a jelzett 
fejezet pontosításra került, illetve kiegészült a megfelelő 
térképekkel. 
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