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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
EFOP-1.5.2-16 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című 
pályázati felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdette meg a 1037/2016. (II.9.) számú 
kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 
 
A Felhívás általános célja az EFOP 1. prioritáshoz célkitűzéseihez kapcsolódóan a települési 
helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének 
javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, 
illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott  
célok elérését is. Jelen Felhívás lehetőséget biztosít a prioritási tengely által biztosított 
eszközök komplex módon történő alkalmazására. A komplex megközelítés hatékony, a 
társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé. Jelen Felhívás komplex módon 
nyújt lehetőséget a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által 
kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, 
fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére. 
 
Kiemelt célja a kulturális és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi 
cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, 
településrészeken élők fel- és megismerhetik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti 
értékeit, tudatosulhatnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- 
és képességbéli értékei, alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő 
erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, 
komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a 
szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez. A valós helyi problémákra 
reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi 
kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily 
módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök 
adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi 
kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott 
területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. 
 
A felhívás keretében az alábbi, önállóan támogatható valamennyi tevékenységek 
megvalósítása kötelező: 
 

I. A PROJ EKT SZ AKM AI M EGV ALÓ SÍT ÁS A 
 

 

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző 
programok megvalósítása 

 
2. A  hátrányos  helyzetű  csoportokhoz tartozó, aktív korú emberek  

foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 
megerősítése 
 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
 

4. a települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, 
valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 



 
 

 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

I. Projektelőkészítés 
II.  Projektmenedzsment 
III.  Könyvizsgálat 
IV.  Horizontális szempontok érvényesítése 
V. Tájékoztatás és nyilvánosság 

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

I. Beruházások 
II.  Az önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez 

kapcsolódó, kiegészítő, választható tevékenységek: 
1. hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív 

munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való 
megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer 
kialakítása. 

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos 

értékközvetítés támogatása 
III.  A kultúrák közötti párbeszéd erősítése 
IV.  A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen 

keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés 
szervezése 
 
 

A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
 
- GFO 321 települési önkormányzat ( a megyei jogú városi önkormányzatok és a 

290/2014. (XI.26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járásokban 
érintett települési önkormányzatok kivételével)  
 

- A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 
formában van lehetőség. Egy konzorciumban legalább 5 települési önkormányzatnak 
kell részt vennie. 

 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15  Mrd 
Ft.  
 
A kérelmek benyújtására 2017. év március hó 1. napjától 2019. év március hó 1. napjáig 5 
szakaszban van lehetőség online módon, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
 
A pályázati felhívás értelmében a támogatási kérelemhez csatolni kell a Helyi emberi 
erőforrás fejlesztési tervet, amely bemutatja a projekt megvalósításának indokoltságát, 
konkrét céljait, választott eszközeit és módját. Ennek elkészítése érdekében ajánlattételi 
felhívásra volt szükség.  
  
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság az EFOP-1.5.2-16 azonosítószámú, „Humán 
közszolgáltatások fejlesztése térségi személetben" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 



 
 

beszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta, és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérje fel a beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
1. Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítésének esetében: 

a) Agroverde Kft. (7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.) 
b) MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
c) Pécsi városfejlesztési Nonprofít Zrt. (7621 Pécs, Mária u. 9.) 

 
A beérkezett árajánlatok alapján az eljárást az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, 
Megye u. 7/1) nyerte. A Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítéséért fizetendő 
megbízási díj nettó 4.900.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.223.000,- Ft. A  megbízási díj 
megfizetése a  Támogatási Szerződés hatályba lépését követően esedékes, költsége a 
pályázatban elszámolható. 
 
A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című projekt alapvető célja a helyi 
együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a 
Komlói Járás humán szolgáltatásainak fejlesztése.  
 
A támogatási kérelem benyújtására csak konzoriumi formában volt lehetőség. A  
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (1. sz. melléklet) a Komlói járásban lévő 5 
települési önkormányzat (Komló Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, 
Egyházaskozás Község Önkormányzata, Hosszúhetény Község Önkormányzata, Magyarszék 
Község Önkormányzata, Szászvár Nagyközség Önkormányzata), a Komlói Kistérségi 
Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint a Komló Térségi  Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat mint konzorciumi tagok között jött létre 2017. március 29-én. 
 
Tekintettel arra, hogy a pályázat önerőt nem igényel, viszont továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség vállalását írja elő, polgármesteri átruházott hatáskörömben eljárva – 
figyelemmel a pályázat benyújtására nyitva álló első szakaszos 2017. április 1-jei határidőre – 
gondoskodtam annak benyújtásáról, és a kiküldött tájékoztató levelemnek megfelelően 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé utólagos jóváhagyás céljából.  
 
Fentiek szerint a támogatási kérelem tehát az első benyújtási szakaszban 2017. március 31. 
napján benyújtásra került az elektronikus pályázatkitöltő rendszeren keresztül. A projektben 
Komló Város Önkormányzat által igényelt támogatás 500 M Ft, melynek támogatási 
intenzitása 100%-os.  A projekt megvalósítási ideje 36 hónap. 
 
2017. április 10. napján felhívás érkezett a támogatási kérelem hiánypótlására. A hiánypótlás 
értelmében a már aláírt Konzoriumi Együttműködési Megállapodás módosítására volt 
szükség, így az ismételten aláírásra került a 2. sz. melléklet szerint. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális és egészségügyi bizottság, valamint a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
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, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 



 
 

megtárgyalta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban (EFOP-1.5.2-16)” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1.) A Képviselő-testület a EFOP-1.5.2-16 pályázati konstrukció keretében utólagosan 
jóváhagyja a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című pályázat 
benyújtását.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
és a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

2.) A Képviselő-testület a EFOP-1.5.2-16 pályázati konstrukció keretében utólagosan 
jóváhagyja a   „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás megkötését. 
 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 
összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

    
 
K o m l ó, 2017. április 12.  
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 


















