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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. augusztus 14-én  
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások 

Komlón” című pályázat megvalósítása 

 

Iktatószám:  7140/2014.   Mell: 1 db 

 

A napirend előterjesztője:   Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 

 Horváth Kata projektmenedzser 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV./C. 7. pontja 

Gazdasági és településfejlesztési 

bizottság  

SZMSZ 1. melléklet II./C. 8. pontja  

  

  

  

  

 

Meghívott: 
TÁMOP-5.3.6 Komlói Konzorciumi partnerei: 

Komló Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - hegedusistvan@freemail.hu 

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ – Komló  baranyammkkomlo@lab.hu  

Szent Kinga Caritas Alapítvány – Komló caritaskomlo@freemail.hu 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Komló  komlo.csagyesz@upcmail.hu 

Belső Tűz Egyesület – Komló  belsotuzegyesulet@gmail.com 

 

 

A határozatot kapják: 
TÁMOP-5.3.6 Komlói Konzorciumi partnerei: 

Komló Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - hegedusistvan@freemail.hu 

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ – Komló  baranyammkkomlo@lab.hu  

Szent Kinga Caritas Alapítvány – Komló caritaskomlo@freemail.hu 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Komló  komlo.csagyesz@upcmail.hu 

Belső Tűz Egyesület – Komló  belsotuzegyesulet@gmail.com 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 126/2013. (VIII.29.) sz. határozatával döntött a TIOP-3.2.3.A-13/1 

„Lakhatási beruházások támogatása” című pályázat benyújtásáról. A projektet a Humán 

Erőforrás Programok Irányító Hatósága 204.700.000. Ft összegű támogatásra érdemesnek 

ítélte.  

Mint az a 2013. augusztus 29-i képviselő-testületi ülésre készített előterjesztésben leírásra 

került, a felhívásban elnyerhető támogatás célja a komplex telep programban (TÁMOP-5.3.6-

11/1-2012-005) elindított deszegregációs folyamatok megerősítése, szociális bérlakások 

felújítása, a lakhatási mobilizáció lépcsőzetes elvét követve.  

 

A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló beruházásra elsősorban olyan 

helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található vagy ahol biztosítható a 

szegregált lakókörnyezet bekapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez. A 

program célcsoportjába elsősorban azok a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, 

szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai 

végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő roma és nem roma 

egyének és családok tartoznak, akik a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 programban egyéni 

fejlesztési tervvel rendelkeznek. A program célcsoportjába tartoznak másodsorban a TÁMOP 

pályázati konstrukció keretébe bevont szegregátumban önkormányzati tulajdonú, szociális 

bérlakásban élő személyek, akik egyéni fejlesztési tervvel nem rendelkeznek. Esetükben 

igény szerint, de csak és kizárólag kártyás fogyasztó mérőóra felszerelése támogatható.  

 

A pályázat keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő lakások, ingatlanok 

fejlesztésére kerülhet sor. A lakásberuházások csak abban az esetben támogathatóak, ha az 

érintett lakások szociális bérlakásként kerülnek nyilvántartásba és önkormányzati tulajdonú 

szociális bérlakásként műkődnek tovább.  

 

A TÁMOP projektben dolgozó esetmenedzserekkel együttműködve kiválasztásra kerültek a 

TÁMOP projektbe bevont 105 főből (60 fő felnőtt és 45 fő gyermek) azon családok, akikkel a 

TIOP projektben az Önkormányzat együtt tud működni. Az érintett 19 családból 10 család 

jelenleg is önkormányzati bérlakásban lakik, 2 család saját tulajdonú lakásban él, akik 

számára kötelező volt felajánlani az ingatlan önkormányzat részére történő értékesítésének 

lehetőségét, továbbá 7 család albérletben lakik a szegregált területen, akik számára a projekt 

keretében kötelezően előírt integrált környezetben történő, önkormányzati ingatlan vásárlása 

történik meg. 

 

A pályázat benyújtásához az önkormányzatnak igazolnia kellett a projektben felújításra kerülő 

ingatlanok tulajdonviszonyait. A projektben megvásárlásra kerülő lakások esetében a pályázat 

benyújtásához  rövid határidővel adás-vételi előszerződések megkötésére volt szükség, mely 

biztosította, hogy eredményes pályázat esetén ezen ingatlanok (melyek felújítására a 

pályázathoz konkrét költségbecslést kellett csatolni) az Önkormányzat tulajdonába 

kerülhetnek. Jelen pályázati konstrukcióban az integrált lakókörnyezetbe költöző családok 

méretéhez igazodó, komfortos, integrált lakókörnyezetben található (a Vörösmarty, 

Zrínyi, Arany János és a Kazinczy utca szegregált lakókörnyezet, ezen utcákban ingatlan 

vásárlására nem kerület sor) ingatlanok megvásárlására kerülhet sor, melynek 

eredményeképpen a hirdetésre a rövid határidőn belül beérkezett 11 db lakás közül az 

alábbiak kerültek kiválasztásra dr. Wetzl József jogász, független értékbecslő, a 

Városüzemeltetési-és Intézmény-felügyeleti Iroda dolgozói, valamint az esetmenedzserek 

részvételével: 



 Bányász u. 10. 1187/A/7 hrsz.  

 Bányász u. 20. 1191/A/20 hrsz. 

 Gorkij u. 4. 2320/A/8 hrsz. 

 Jó szerencsét u. 17. 1196/A/27 hrsz. 

 Jó szerencsét u. 24. 1220/A/37 hrsz. 

 Jó szerencsét u. 30. 1223/A/39 hrsz. 

 Vájáriskola u. 9. 1182/A/7 hrsz. 

 Vörösmarty u. 9. 3002/A/9 hrsz. (saját tulajdonú) 

 Vörösmarty u. 19. 2995/A/10 hrsz. (saját tulajdonú) 

Az előkészítő anyagok (hirdetések, értékbecslés, elszerződések) ügyfélfogadási időben 

megtekinthetők a Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti Irodán. 

A 10 db (50 – 64 m
2
 alapterületű) lakás a független értékbecslő értékbecslése alapján 

27.290.000. Ft összegben kerülne megvásárlásra. 

 

A projekt összköltségvetése az alábbiak szerint alakul: 

Költségtétel Összköltség (Ft) 

Előkészítési költségei  

Lakhatási beavatkozási terv 3.810.000. 

Tulajdonviszonyok rendezése 900.000. 

Pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 

lebonyolítása 

1.800.000. 

Tervezés és tervezői költségbecslés 1.905.000. 

Megvalósítás  

Projektmenedzsment költsége 6.480.000 

A projekt szakmai megvalósításával 

összefüggő bérköltség 

4.480.000. 

A projekt megvalósításához igénybevett 

szolgáltatások (műszaki ellenőr, energetikai 

tanúsítvány, reklám, propaganda) 

5.882.600. 

Nyilvánosság biztosítása 1.500.000. 

Könyvvizsgálói díj 1.000.000. 

Jogi tanácsadás 2.445.350. 

Ingatlanvásárlás  27.290.000. 

Ingatan felújítás 123.574.377. 

Játszótér építés 1.000.000. 

Akadálymentesítés 6.298.634. 

Területrendezés, szelektív hulladékgyűjtők 

kialakítása 

6.299.149. 

Vezetékes infrastruktúra kiépítése 4.450.560. 

Az ingatlanhoz kapcsolódó konyhai 

berendezések 

1.520.000. 

A projekt megvalósításához kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások költsége (papír, írószer, 

telefon, fax, postaköltség, 

bankszámlaköltség, stb.) 

4.064.330. 

  

Összesen 204.700.000. 

 



Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, valamint a megvásárlásra kerülő épületek esetében 

az alábbi átalakítási, felújítási munkák kerülnek kivitelezésre: 

 külső és belső nyílászárók cseréje; 

 a tető, homlokzat, födémek felújítása, indokolt esetben; 

 az épületgépészeti berendezések felújítása, cseréje; 

 a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) cseréje; 

 a belső falak bontása, festése; 

 a burkolatok cseréje; 

 a beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése; 

 a fűtési rendszer modernizálása; 

 kártyás mérőórák felszerelése. 

 

A pályázat további támogatást biztosít a közterületek fejlesztésére, melynek célja a 

lakóterületek térbeli migrációjának elősegítése, a szegregáció, elszigeteltség és kirekesztettség 

oldása.  

 

A beavatkozási helyszínen megvalósítani kívánt fejlesztések a követezőek:  

 Vörösmarty utca mögötti és a Tompa Mihály utcai játszótér felújítása. 

 Hunyadi utcai buszöböl felújítása, kialakítása, gyalogoszónák kiépítése, 

akadálymentesítése, elősegítve ezzel a településközpont elérhetőségét, illetve a 

közintézmények megközelíthetőségének biztosítását.  

 Az akcióterületen szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése, 

gyűjtőszigetek kialakítása, a településhez illeszkedő módon.  

 

A projektben a TÁMOP pályázatba nem bevont, önkormányzati tulajdonú szociális 

bérlakásban, a szegregátumban élő lakók esetében 40 – 40 darab kártyás fogyasztásmérő óra 

(víz, villany) kerül felszerelése.  

 

A Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezet 2014. augusztus 1-én küldte meg 

aláírásra, melyet aláírást követően 5 napon belül vissza kellett küldeni, így jelen előterjesztés 

1. számú mellékletében az önkormányzat által már aláírt szerződés található. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

 

Határozati  javaslat:  

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 

valamint Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 

megtárgyalta a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című 

pályázat megvalósítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 projektnek az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti támogatási szerződését. 

 



2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 

azonosító számú pályázat keretében beszerzésre kerülő alábbi ingatlanokra az adás-vételi 

szerződést kösse meg: 

 Bányász u. 10. 1187/A/7 hrsz.  

 Bányász u. 20. 1191/A/20 hrsz. 

 Gorkij u. 4. 2320/A/8 hrsz. 

 Jó szerencsét u. 17. 1196/A/27 hrsz. 

 Jó szerencsét u. 24. 1220/A/37 hrsz. 

 Jó szerencsét u. 30. 1223/A/39 hrsz. 

 Vájáriskola u. 9. 1182/A/7 hrsz. 

 Vörösmarty u. 9. 3002/A/9 hrsz.  

 Vörösmarty u. 19. 2995/A/10 hrsz.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 
 

Komló, 2014. augusztus 4. 

 

        Polics József 

        polgármester 



1. sz. melléklet 

















 


