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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói 

Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével együttműködve Komló közigazgatási 

területén a kistérségi START mintaprogramok keretén belül több közfoglalkoztatási feladat 

végrehajtását végzi az alábbiak szerint:  

 

1.) Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás  

 önkormányzati erdők gondozása, rendbetétele 

 megújuló energiaforrás termesztése 

 önkormányzati lakások kialakítása, felújítása 

2.) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 

 tésztaüzem kialakítása, működtetése  

3.) Belvízelvezetéssel kapcsolatos közfoglalkoztatás  

 árkok építése, karbantartása, felújítása 

4.) Közutakkal kapcsolatos közfoglalkoztatás  

 járdák, lépcsők, önkormányzati utak, felújítása, javítása, 

5.) Mezőgazdasági földutak karbantartását célzó közfoglalkoztatás 

6.) Illegális hulladékkezelési közfoglalkoztatás  

 

A fenti feladatok közül augusztusban indulnak a tésztaüzem kialakítással és üzembe 

helyezéssel, a belvízrendezéssel, valamint a közterületi utak, járdák fejlesztésével kapcsolatos 

programok. Szeptembertől indul a lakás kialakítással és felújítással, továbbá a mezőgazdasági 

utak karbantartásával kapcsolatos program, októbertől pedig az illegális hulladék kezelésével 

összefüggő közfoglalkoztatási tevékenység.  

 

A jelzett programok állami finanszírozása a bérekre, járulékokra és dologi költségekre terjed 

ki, melyből a dologi költség a teljes összeg 20%-át nem haladhatja meg.  

Két közfoglalkoztatási program esetében a jóváhagyott létszám és az erre eső támogatási 

összeg, valamint a fent jelzett %-os kötöttség alapján a dologi finanszírozás összege nem 

elegendő a fejlesztés teljes körű megvalósításához. Egyik ilyen közfoglalkoztatási program – 

mely augusztus 1-től 2015. február végéig tart – a tésztaüzem kialakítása és működtetése. A 

hét havi béren felül fennmaradó dologi költség 9.429.750. Ft, mely a tésztagyártó gép, az 

elektromos szárító kamra és a rezgő-szitáló gép beszerzését tette lehetővé. A teljes 

működőképesség, üzemelés érdekében szükséges az önkormányzat tulajdonában álló és a 

fejlesztésnek helyt adó Pécsi út 49. szám alatti ingatlan átalakítása, a szükséges 

villanyszerelési-, víz-, csatorna-, szellőzési rendszerek kiépítésével kapcsolatos munkák 

elvégzése, egyéb gépek, eszközök, anyagok beszerzése. Ezeknek együttes költsége a bekért 

árajánlatok alapján 4.559.182. Ft.  

Hasonló a helyzet a Komló, Móricz Zs. u. 10. szám alatti társasház földszintjén kialakítandó 2 

szobás önkormányzati lakás esetében is. Ennél a programnál a rendelkezésre álló 

finanszírozott dologi költség már nem fedezi a lakás, víz-, csatorna-, és villanyszerelési, 

továbbá gáz- és fűtésszerelési munkáinak elvégzését. Árajánlat alapján ezek bekerülési 

költsége bruttó 1.930.082. Ft. Együttesen a két közfoglalkoztatási program végrehajtásához 

bruttó 6.489.264. Ft biztosítása szükséges önkormányzatunk részéről. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes államtitkársága augusztus 05-én értesítette 

önkormányzatunkat és azokat az önkormányzati intézményeket, amelyeknek a KEOP-4.10.0 

pályázati konstrukcióban még el nem bírált napelemes pályázata volt, hogy ezekre a 

beruházásokra benyújtott támogatási kérelmeket elutasították. Ennek értelmében a Komló 

Város Önkormányzata által az önkormányzati hivatal napelemes fejlesztésére vonatkozó 

pályázatot sem támogatják. A 2014. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében a 



benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatokhoz biztosítandó önerőre vonatkozó 150 millió Ft 

összegű előirányzat magában foglalja az önkormányzati hivatal pályázatához szükséges 

önerőt is, melynek összege 6.769.368. Ft. Mivel a pályázatot nem támogatják, így az itt 

biztosított fenti összegű forrás lehet a fedezete a közfoglalkoztatási programok sikeres 

végrehajtásához szükséges 6.489.264. Ft összegű finanszírozási igénynek.  

A közelmúltban kiírásra került az új napelemes KEOP pályázati felhívás, mely konstrukció 

keretében a hivatal épületének napelemes fejlesztésére ismét benyújtható pályázat. Az új 

kiírás értelmében a támogatás mértéke 100%-os, saját forrás biztosítása tehát nem szükséges. 

A többi, önkormányzatot érintő napelemes pályázat kapcsán fellebbezést nyújtunk be.  

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 

bizottságok állásfoglalása figyelembevételével döntsön a közfoglalkoztatási programhoz 

szükséges forrás biztosításáról.  

 

Határozati  javaslat:  

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 

pénzügyi, jogi és ellenőrzési, a gazdasági, településfejlesztési, valamint az egészségügyi és 

szociális bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a közfoglalkoztatási 

programok önkormányzati finanszírozása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a kistérségi START mintaprogramokon belül végrehajtott 

közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Komló Város 

Önkormányzat Városgondnoksága részére intézmény finanszírozás keretében 

kiegészítő fejlesztési forrást biztosít az alábbiak szerint:  

 A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében a Komló, Pécsi út 49. 

szám alatti önkormányzati ingatlanban kialakítandó tésztaüzem építési 

munkáihoz és eszközbeszerzéséhez 4.559.182. Ft beruházási előirányzatot, 

 a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás keretében a Komló, Móricz Zs. 

u. 10. szám alatti társasház földszintjén kialakítandó kétszobás önkormányzati 

lakás víz-, csatorna-, villanyszerelési, valamint gáz- és fűtésszerelési 

munkáihoz 1.930.082. Ft beruházási előirányzatot, 

összesen bruttó 6.489.264. Ft összegű pótlólagos forrást biztosít a költségvetési 

rendelet 7. számú mellékletében szereplő „benyújtott, elbírálás alatt lévő 

pályázatok önereje” megnevezésű keret terhére. 

2.  Az elutasított KEOP 4.10.0/A/12-2013-1221 számú – önkormányzati hivatalra   

vonatkozó - projektet törli az elutasításra való tekintettel a költségvetési rendelet 

7/2. mellékletéből.  

3. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési 

rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.   

 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

Komló, 2014. augusztus 7. 

 

 

        Polics József 

        polgármester 

 


