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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Támogató által 
meghirdetett felhívás alapján Komló Város Önkormányzat, mint támogatást igénylő EFOP-
1.5.2-16-2017-00028 azonosító számon regisztrált, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” című támogatási kérelmet nyújtott be. A pályázatot az Európai Unió és 
Magyarország Kormánya 499,49 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
A projekt megvalósításának időtartalma 2018. március 1. napjától, 2021. május 31. napjáig tart. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
 
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.  
 
Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi 
cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, 
településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti 
értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és 
képességbéli értékei és 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 projektben vállalt kötelezettség, hogy a humán közszolgáltatásokra vonatkozóan a projektnek 
köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma növekedjen. Ennek elősegítése érdekében a 
projekt költségvetése tartalmazza az elhelyezkedő szakemberek 9 hónapig történő 
foglalkoztatásához kapcsolódó bér és járulék elszámolhatóságát. A támogatott 9 hónap lejárta 
után a munkáltatónak további 9 hónap időtartamban továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van. 
A továbbfoglalkoztatás költségeit saját költségvetéséből köteles fedezni.   
 
Komló Város Önkormányzat esetében 1 fő 8 órás munkavállaló foglalkoztatására van 
lehetőség, a mindenkori garantált bérminimum szerinti bérezéssel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 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 Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját 
forrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 



 
 

 
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán 

szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekt keretében 1 fő 
munkavállaló bruttó 210.600 Ft/hó munkabér mellett 9 hónap időtartamra felvételre 
kerüljön. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámát 2020.09.01. 
napjától 1 fővel megnöveli. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja, a munkavállaló 2021.06.01. napjától 2022.02.28. 
napjáig terjedő 9 hónapos továbbfoglalkoztatását bruttó 210.600 Ft/hó – illetve ha 
az magasabb, a mindenkori minimálbér/garantált bérminimum – díjazás mellett. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 
rendelet módosításakor az engedélyezett létszám változás átvezetéséről, továbbá a 
2021., 2022. évi költségvetések összeállítása során a továbbfoglalkoztatás 
költségeinek betervezéséről gondoskodjon.  

 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

    
    
 
Komló, 2020. szeptember 16. 
  
 
         Polics József 
         polgármester 


