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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 18-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
által benyújtott TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása 
 
Iktatószám:   2878/2016.  Melléklet: 2 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Végh Edina ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Szociális és egészségügyi bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet I/C. 11. pont  
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 18. pont 
 
Meghívott: 
 

- Elmontné Popán Ildikó intézményvezető – Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

- Leimszider Attila intézményvezető helyettes – Komló Térségi Integrált Szociális 
Szolgáltató Központ  7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

 
 

A határozatot kapják: 
 

- Elmontné Popán Ildikó intézményvezető – Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

- Leimszider Attila intézményvezető helyettes – Komló Térségi Integrált Szociális 
Szolgáltató Központ  7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 4/2016. (II.5.) 
sz. Tct határozatában döntött a TOP-4.2.1-15 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében megvalósuló 
„Komlói kistérség alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt benyújtásáról. 
 
A felhívás célja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
nevesített személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások, továbbá a gyermekek védelméről 
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben nevesített személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti szolgálat elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken 
élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek 
kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.   
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban 
a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok 
végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a 
foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az 
életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. 
A felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás fejlesztése 
támogatható, különös tekintettel az étkeztetés, a közösségi ellátások, házi segítségnyújtás, 
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család és gyermekjóléti szolgálat 
és központ.  
 
A pályázat keretében a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Komló 
Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ szászvári telephelyének energetikai 
korszerűsítése valósulna meg, a térség településein az ügyfélfogadásra alkalmas helyiségek 
kialakítására, berendezésére, és informatikai eszközökkel való felszerelésére kerülhet sor, 
illetve az adminisztráció és adatszolgáltatás könnyítése érdekében szoftverfejlesztés valósulna 
meg. Tervezett még gépjármű, és kerékpár beszerzése is. Ezen felül a Család- és Gyermekjóléti 
Központ feladatellátásához szükséges helyiségek kerülnének kialakításra. 
 
A projektben igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000.- Ft-tól 
maximum 150.000.000.- Ft-ig terjedhet. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 
100%-a.  
 
A pályázati felhívás 6/7. pontja értelmében, ha a támogatást igénylő nem a helyi önkormányzat, 
szükséges a helyi önkormányzat támogató nyilatkozata (1. sz. melléklet) is a pályázat 
benyújtásához.  
A Tárulás a 4/2016. (II.5.) sz. Tct határozat (2. sz. melléklet) 3.) pontjában felkérte a 
tagönkormányzatait, hogy amennyiben a pályázat benyújtásával egyetértenek, úgy a támogatói 
nyilatkozatot a képviselő-testületi határozattal alátámasztva 2016. február 26. napjáig küldjék 
meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális és egészségügyi bizottság és a Pénzügyi 
és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék. 
 
 
 
 



 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Szociális és egészségügyi bizottság 
és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1-15 „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás pályázatot nyújtson be a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra.  
 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 1. sz. mellékletben szereplő támogató 
nyilatkozat aláírására.  
 
 
Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
    
    
 
K o m l ó, 2016. február 9. 
 
        Polics József 
        polgármester   
   
 
  



 
1. sz. melléklet 

 
TÁMOGATÓ  NYILATKOZAT 

 
 

 
Alulírott, Polics József polgármester, mint Komló Város Önkormányzat hivatalos 

képviselője nyilatkozom, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  által 

benyújtott, 7349 Szászvár, Bányász tér 1.hrsz számú ingatlanon a TOP-4.2.1-15 kódszámú, 

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati 

konstrukció keretében megvalósuló „Komlói kistérség alapszolgáltatásainak fejlesztése” 

című projekt beruházásával egyetértek, a fejlesztést szükségesnek tartom és szakmailag 

támogatom. 

 

Melléklet:……………..számú képviselő-testületi határozat 
 
 
Kelt: Komló, 2016. február 18. 
 

 
 
 
       ………………………………………… 

        Polics József 
     polgármester 



Ez a kép most nem jeleníthető meg.

2. sz. melléklet 
 

  Komlói Kistérség Komlói Kistérség Komlói Kistérség Komlói Kistérség     
Többcélú Önkormányzati TársulásTöbbcélú Önkormányzati TársulásTöbbcélú Önkormányzati TársulásTöbbcélú Önkormányzati Társulás    

7300 Komló, Városház tér 3. 
Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu 

 
H A T Á R O Z A T I  K I V O N A T 

 
A Társulás Tanácsa 2016. február 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Tárgy: „TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése” c. pályázat benyújtása 
 
4/2016. (II. 5.) sz. Tct határozat 
 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a „TOP-4.2.1-15 Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” pályázat benyújtása tárgyú 
előterjesztést megvitatta. 
 

1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a „TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat benyújtását. 

 
2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok 

aláírására. 
 
3.) A Társulás Tanácsa felkéri a társulás tagönkormányzatait, hogy a 2. sz. mellékletben 

található támogatói nyilatkozatot képviselő-testületi határozattal alátámasztva 2016. 
február 26. napjáig megküldeni szíveskedjék, a pályázat benyújtásának érdekében.  

 
4.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció összeállítása 

során a pályázatban a szakmai tartalom változása következik be, illetve önerő igény lép 
fel, a pályázathoz kapcsolódóan újabb előterjesztést tűz napirendre.   

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Polics József 
      Elnök 



4/2016. (II. 5.) sz. Tct határozat 1. sz. melléklete 
 
 

TÁMOGATÓ  NYILATKOZAT 
 
 

 
Alulírott, Polics József elnök, mint  a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  

által benyújtott, …….. Szászvár, ………………………….. utca …….. hrsz számú ingatlanon 

a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Komlói kistérség 

alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt beruházásával egyetértek, a fejlesztést 

szükségesnek tartom és szakmailag támogatom. 

 

Melléklet:……………..számú társulási határozat 
 
 
Kelt: Komló, 2016. február. ……. 
 

 
 
 
       ………………………………………… 

Polics József elnök 
    Komlói Kistérség Többcélú 
      Önkormányzati Társulás 

 



 
 

4/2016. (II. 5.) sz. Tct határozat 2. sz. melléklete 
 

TÁMOGATÓ  NYILATKOZAT 
 
 

 
Alulírott, ………………………………….. polgármester, mint  a 

………………………………………………………………………….. hivatalos képviselője 

nyilatkozom, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  által benyújtott, 

…….. Szászvár, ……………………………..... utca ……… hrsz számú ingatlanon a TOP-

4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 

című pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Komlói kistérség alapszolgáltatásainak 

fejlesztése” című projekt beruházásával egyetértek, a fejlesztést szükségesnek tartom és 

szakmailag támogatom. 

 
Melléklet:……………..számú képviselő-testületi határozat 
 
 
Kelt: Komló, 2016. február. ……. 
 

 
 
 
       ………………………………………… 

    polgármester 

 


