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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt időszakban két pályázatot nyújtott be a 
Hajléktalanokért Közalapítványhoz. Mindkét pályázati eljárás számunkra sikeresen 
zárult, a kiíró szervezet mindkét pályázatot támogatta. 
 
A Hajléktalanokért Közalapítvány által 2017. június 16-án meghirdetett „Hajléktalan 
személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2017-18.” című, 2017-
18-KONV kódjelű pályázati felhívás 1. számú, „Hajléktalan emberek egészségügyi 
ellátásának támogatása” megnevezésű programpontjában „a Tapolcai Hajléktalan 
Személyek Átmeneti Szállását és Nappali Melegedőjét igénybe vevő rászorulók 
személyi higiénéjének elősegítése – 2017.” címmel benyújtott pályázati anyagban 
150.000,- Ft támogatás elnyerését céloztuk meg. A pályázati felhívás alapján 100%-os 
támogatási intenzitás mellett pályáztunk a Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő részére 
tisztálkodó és tisztítószerek beszerzésére. A Közalapítvány javaslata alapján az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma intézményünk részére tisztálkodó és tisztítószerekre 
150.000 Ft, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosított, tehát a megpályázott 
összeg egészét elnyertük. 
 



A közalapítvány Értékelő Bizottsága úgy találta, hogy a program a célcsoport számára 
indokolt, a tervezett program bemutatása kellőképpen részletes, az igényelt tételek 
szakmailag alátámasztottak. A tervezett árak reálisak, a költségvetés kidolgozott.  
 
Másik pályázatunkat a szintén a 2017. június 16-án meghirdetett „Hajléktalan 
személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2017-18.” című 
pályázati felhívás keretében, mégpedig a pályázati felhívás 6. számú „Tárgyi eszközök 
beszerzésének támogatása” megnevezésű programpontban a „A Tapolcai Hajléktalan 
Személyek Átmeneti Szállásának és Nappali Melegedőjének tárgyi eszköz beszerzése 
– 2017.” címmel nyújtottuk be 776.000,- Ft összeg elnyerésére.  Ez a pályázat 90%-os 
támogatási intenzitású volt. A Közalapítvány javaslata alapján az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma az általunk megpályázott teljes összeget, azaz 776.000,- Ft-ot megadta 
támogatásként. Ehhez kell biztosítanunk 10%, azaz 86.222,- Ft önrészt. Az elnyert 
támogatásból az intézmény mosó- és szárítógépet, kanapékat, tábori ágyakat, 
hajszárítót, hajvágót, ital melegen tartót, étkészleteket, gumis lepedőket, 
ágyneműhuzatokat, evőeszközöket és kávéfőzőt fog vásárolni. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) 
bekezdése alapján az alapítványi forrás átvétele és átadása a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete hatásköréből nem átruházható át.  
 
A két pályázat útján elnyert, mindösszesen 926.000,- Ft összegű forrás átvételéről a 
Képviselő-testületnek kell döntést hoznia, továbbá a tárgyi eszközök beszerzéséhez 
86.222,- Ft értékű önrészt kell biztosítania. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését 
meghozni szíveskedjék. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett 2017-18 
KONV kódjelű pályázati felhívásra benyújtott támogatási 
kérelemre (a program azonosítószáma: 2017-18-KONV-
135) a pályázati eljárás eredményeként a Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézet Hajléktalan Személyek 
Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő részére tisztálkodó 
és tisztítószerekre elnyert 150.000 Ft, egyszeri, vissza nem 
térítendő alapítványi támogatást - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § (4) 
bekezdése alapján - átveszi.  
 



Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására és a támogatás átvételéhez szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett 2017-18 
KONV kódjelű pályázati felhívásra benyújtott támogatási 
kérelmünkre (a program azonosítószáma: 2017-18-KONV-
641) a pályázati eljárás során a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Hajléktalan Személyek Átmeneti 
Szállása és Nappali Melegedő részére tárgyi eszközök 
beszerzésének támogatására elnyert 776.000 Ft, egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi C:XXXIX. törvény 42. § 
(4) bekezdése alapján – átveszi. 
 
Az elnyert pályázati összeghez 86.222,- Ft, azaz 
nyolcvanhatezer-kettőszázhuszonkettő forint összegben 
10%-os önrészt biztosít. 
 
A pályázati önrész forrása a Tapolca város 2017. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
7. mellékletének 1. Tartalék, Pályázati tartalék jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására és a támogatás átvételéhez szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Tapolca, 2017. október 18. 
  
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
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