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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

„Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai
Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” című 
dokumentum „Egészségügyi, szolgáltató rendszerének, szociális alapellátás” című 
fejezetében célul tűztük ki a város szociális és humánpolitikai rendszerének 
fejlesztését, külön is nevesítve a Hajléktalanok Átmeneti Szállását befogadó Tapolca,
Arany János u. 16. szám alatti épület esetleges kiváltására, további működésére 
vonatkozóan, amelyhez pályázati lehetőségek felkutatását tartottuk fontosnak.  

Az elmúlt héten jelent meg a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények
korszerűsítése” című, TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázati felhívás, amely 100%-os 
mértékű támogatással teszi lehetővé a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézményeket fenntartó szervezetek támogatását.
A pályázati kiírás hat magyarországi régióban, mintegy 100 darab projekt
támogatását irányozza elő, 30 és 180 millió forint között elnyerhető, vissza nem 
térítendő támogatással.  A kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, amelynek
rendelkezésre álló összege 5,77 milliárd forint.

A hivatkozott pályázati felhívás elsődlegesen az intézményi ellátást jelenleg is 
szolgáló épületek felújítását, átalakítását, bővítését, korszerűsítést támogatja.  



Alapfeltétele az, hogy az ellátási célokat szolgáló épületek belterületen jól
megközelíthetően helyezkedjenek el. A közzétett pályázati útmutató szociális 
intézmények esetében az alábbi elvárásokat rögzíti:

- „Az ellátás szakmai követelményei szempontjából korszerűtlen, illetve 
rossz infrastrukturális állapotban lévő intézmények rekonstrukciója során 
az ellátási körülményeknek, a jogszabályi előírásoknak való 
megfeleltetése.

- Az intézmény szolgáltatásainak a lakosság, illetve a működő 
alapszolgáltatások felé való bővítése, a bentlakásos intézmények 
korszerűsítése, mint fő tevékenység mellett. 

- A korszerűsítés a szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor 
érvényes jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek számában 
legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítését eredményezheti.” 

A hajléktalanok átmeneti szállása vonatkozásában a korszerűsítés eredményeként az 
átmeneti intézmény képes kell, hogy legyen a különféle speciális problémákkal
rendelkező hajléktalan emberek ellátására, a foglalkoztató és fejlesztő programok 
tartására alkalmas helyiségek, egyéni és páros elhelyezésre alkalmas lakószobák,
kisebb, maximum 6-8 férőhelyes lakóterek, kapcsolódó kiszolgáló helyiségek 
kerüljenek kialakításra, korszerűsítésre.  

A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti Szállása Tapolca Város Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézete keretei között az önkormányzati tulajdonú Tapolca, Arany
János u. 16. szám alatti épületben üzemel. A működését a Közép-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a 2008. november 24-én
kelt, 24/1158-12/2008. számú határozatával, ideiglenes hatállyal engedélyezte 30 fő 
férőhelyen. Az ideiglenes működési engedélyt az engedélyező szerv a 2010. július 16-
án kelt 24/934-1/2010. számú határozatával módosította és 2010. augusztus 10-től 
2012. december 31-ig engedélyezte a működést ugyancsak 30 férőhellyel.  

Az engedélyező szerv által az elmúlt években lefolytatott ellenőrzések során 
hiányosságként tárta fel, hogy az intézményben nem valósulnak meg
maradéktalanul a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 
intézményre vonatkozó előírásai: 

- nem biztosított az egy ellátottra jutó legalább négy négyzetméter lakóterület;
- nem biztosított a betegek elkülönítésére szolgáló helyiség;
- az épület nem akadálymentesített.

A Szállóban két lakrész található, külön bejárattal. Az első lakrészben két női szoba 
(5-5 ágyasak), a hátsó lakrészben a férfiak részére kialakított lakószobák vannak (5-8-
7 ágyasak). A közösségi együttlétre két helyiség is biztosított, melyből az egyik az 
udvar végében található félig nyitott helyiség, innen nyílik a konyha is.
Az épület energiapazarló, falai vizesek, penészesednek, a szigetelés elvégzése, a
nyílászárók cseréje elengedhetetlenül szükséges. Az épület rossz állaga miatt, a
balesetveszély elkerülésére folyamatosan költségigényes javítások szükségesek (pl.
2011. évben a férfi szobákban a parketta helyrehozatala, a műpadlóval borított 
szobákban és a társalgó helyiségben a linóleum cseréje).



A jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a vállalt önkormányzati feladat magas 
szintű ellátása, az önkormányzati vagyon gyarapítása, a működési költségek 
csökkentése érdekében felhatalmazást kérek a pályázat határidőben, legkésőbben 
2012. február 13-ig történő benyújtására.  
A pályázat előkészítés (tervezés, költségvetés, szakmai terv készítése, pályázatírás 
stb.) költségeire Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet
pályázati tartalék előirányzata terhére 1.500,-eFt összeg biztosítását tartom 
szükségesnek, amely sikeres és eredményes pályázat esetén a pályázat keretei között
elszámolható költségként jelentkezik majd.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete összhangban 
„Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti
gazdálkodásának Stratégiai Programja, iránymutatás a 2014-2017. évek
fejlesztéseire” című dokumentumban foglaltakkal szükségesnek tartja 
Tapolca Város Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézete keretei
között, az önkormányzati tulajdonú Tapolca, Arany János u. 16. szám
alatti épületben működő Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény 
korszerűsítését.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében
„A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény korszerűsítése” 
címmel nyújtson be pályázatot a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretei között meghirdetett, az „Önkormányzati, állami,
egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” 
megnevezésű, TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázati felhívásra. 

A pályázati útmutatónak megfelelően elkészítendő dokumentáció 
költségeire Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló a 2/2011. (II.15.) önkormányzati
rendelet pályázati tartalék előirányzata terhére 1.500.000.- Ft, azaz 
Egymillió-ötszázezer forint összeget biztosít.
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Tapolca, 2011. október 26.

Császár László s.k.
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