
Felelősségteljes Tapolca! 

Összefoglaló az eddigi tapolcai intézkedésekről (2020. 04. 17.) 

Kedves Tapolcaiak! Sajnos városunkat sem kerülte el a koronavírus. Már két igazolt esetről tudunk.  Az 

országosan emelkedő esetszámok mind azt mutatják, hogy robbanás előtti állapot van, ez után kezd 

csak tömegessé válni a megbetegedés. Sokszor kértem, de most újra kérem: tartsák be a szakemberek 

ajánlásait! Viseljenek maszkot, ha el kell hagyniuk az otthonukat! Ha tehetik, maradjanak otthon, csak 

a legszükségesebb esetekben menjenek el otthonról! Gyakran mossanak, fertőtlenítsenek kezet, 

tartsák meg egymástól a 2m-es távolságot!  

Egyelőre nem látjuk, hogy milyen súlyos lesz a helyzet egészségügyi szempontból, de azt már biztosan 

kijelenthetjük, hogy gazdaságilag megrengeti az országot a mostani járvány. A COVID 19 vírus okozta 

világjárvány miatti bizonytalan pénzügyi helyzet Tapolcát sem kerüli el. Képviselőtársaimmal, a hivatal 

kollégáival,  cégeink, intézményeink vezetőivel megfeszített munkát folytatunk azért, hogy átdolgozzuk 

a költségvetésünket, mindent a védekezésnek rendelünk alá. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, 

hiszen a biztosan kijelenthető veszteségünk több, mint negyedmilliárd forint lesz, és ebben nincsen 

benne, az iparűzési adó megjósolhatatlan visszaesése, ami szintén többszáz millió forintos veszteséget 

jelent. Erre a helyzetre sosem volt még példa, nincsenek jó gyakorlatok, nincsen recept vagy 

forgatókönyv, amit követve garantáltan a legjobb döntések születhetnek. Türelmet, megértést kérek 

mindenkitől! 

Tapolca Város Önkormányzata a COVID 19 vírus miatt kialakult járványügyi helyzet első három hetében 

közel 3 millió forintot költött el védőfelszerelésekre és fertőtlenítő szerekre, amelyeket az 

önkormányzat cégeinek dolgozói, a város intézményrendszerének munkatársai és a lakosság számára 

biztosítottunk. A beszerzések a továbbiakban is folyamatosak! A köszönjük az önzetlen felajánlásokat, 

amiket a védekezésre fizettek be a város adományszámlájára.  Tapolca Város Közérdekű Felajánlások 

számlaszáma: OTP Bank 11748052-15429348-10660007 

20 millió forintos helyi járványügyi alapot hoztunk létre. Mindent megteszünk a vírus 

visszaszorításának érdekében! Az összeget teljes egészében a védekezésre fordítjuk! Eddig 7000 

maszkot juttattunk el a lakossághoz, a szociális szféra, az egészségügy, a város intézményei, és cégei 

számára. A maszkok továbbra is átvehetők a bölcsőde bejáratánál, a diszeli és a Dobó lakótelepi 

kispostán. Akik tudnak erre áldozni, azok számára kihelyeztünk egy becsületkasszát, az ide befolyó 

pénzt szintén védekezésre költjük. Nem tudok elég hálás lenni azoknak, aki önzetlenül, önként vállalták 

a maszkok készítését! Köszönet érte! 

Tapolca Város Önkormányzata már korábban elengedte a közterület foglalási díjakat augusztus 31-ig. 

Szintén három hónapra elengedte az önkormányzattól bérelt üzletek bérleti díját. Az adóbefizetések 

tekintetében 2 hónap késedelmi pótlék- és bírság mentességet biztosítottunk. Az alapellátás házi 

gondozottjainak köre két és félszeresére emelkedett. Mindenkit ellátunk, aki a segítségünket kéri, ebbe 

a munkába a polgárőrök is besegítenek. Ingyenessé tettük a parkolást, óvodai-bölcsődei ügyeletet 

biztosítottunk, házhoz szállítjuk a könyvtár kölcsönözhető könyveit, biztosítjuk a közétkeztetést, 

kötelező maszkhasználatot vezettünk be az önkormányzat intézményeiben. Online hivatali 

ügyfélfogadást vezettünk be, soron kívül intézzük a segélyezéseket. A piaci üzlet működtetőjével 

közösen lehetővé tettük a piacon árusítóknak, hogy portékáikat a vásárcsarnok zöldséges üzletében 

bizományban értékesíthessék. A vásárlók piaci napokon vásárolhatnak a vásárcsarnok területén lévő 

üzletben a higiéniai szabályok maximális betartásával, kötelező a maszk használata! A piac szabadtéri 

részén április 21-én palántavásárt tartunk, hogy aki tudja, és megteheti, otthon termeljen magának 

zöldséget-gyümölcsöt, az árusoknak ne kelljen kidobni a felnevelt palántákat. 



A kormány iránymutatásait követve, a tömegközlekedés helyett mi is a saját autó- és a kerékpár 

használatot kérjük a lakosságtól. Ezt szolgálja az ingyenes parkolás lehetősége is a városban. Ezért 

bizonytalan időre 2020. április 20-től megszűntetjük a helyijárat szolgálatást.   

A Város cége, a Cselle Ház Kft. bővíti szolgálatásait lépcsőházak ózongenerátoros és vegyszeres 

fertőtlenítésével. Ezzel is próbáljuk segíteni a lakosságot a járvány elleni védekezésben. Kérjük, ha ilyen 

szolgáltatásra van szükségük, írjanak a csellehaz@csellehaztapolca.hu e-mail címre, kollégáink 

felveszik Önökkel a kapcsolatot! Költségük felét az önkormányzat a járványügyi alap terhére átvállalja. 

A vírus terjedésének megfékezése érdekében - elősegítve a minél kevesebb személyes kontaktus 

kialakulását - a köztereinken összeszedtük a padokat a legforgalmasabb helyekről, és leállítottuk az 

ivókutakat. Lezártuk a játszótereket. Az április 18-19-i hétvégén ismét lezárjuk a városban a Déli 

városkapu parkolót, a Kisfaludy utcai kavicsos parkolót, a Köztársaság téri parkolót, hogy így 

akadályozzuk meg a turisták látogatását.  

Kérek mindenkit, hogy vegye nagyon komolyan a kialakult helyzetet. Ha a koronavírus okozta 

betegséggel is összefüggésbe hozható bármilyen tünetet tapasztalnak magukon (magas láz, 

tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, egyéb légzőszervi tünetek, nehézlégzés, szaglás és ízlelés 

elvesztése), maradjanak otthon! A háziorvost telefonon értesítsék, a rendelőt, kórházat, felkeresni 

nem szabad!  Ha az állapot olyan súlyos, akkor a mentőszolgálat munkatársait kell kihívni! Ha kérdésük 

van a betegséggel, tünetekkel kapcsolatban, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen 

hívható, 24 órában elérhető zöldszámait (+36-80-277-455; +36-80-277-456) használják! A 

koronavírusról legfrissebb információk a www.koronavirus.gov.hu oldalon olvashatók. 

Tapolca felelősségteljes város. Én hiszek ebben. Valamennyiünk egészsége a tét, most 

megmutathatjuk, hogy mennyire vagyunk fontosak egymásnak, mennyire tudunk magunkra és 

másokra is vigyázni. Kérem Önöket, hogy tartsák be az előírásokat, hogy a veszélyhelyzet elmúltával 

újra örömmel köszönthessük egymást a város utcáin, terein, intézményeiben, rendezvényein!  

Dobó Zoltán 

polgármester 
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