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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 EFOP1.5.2-16-2017-00028 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 a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A kialakult járványügyi helyzettel összefüggésben a projekt eredeti záró időpontját három
hónappal meghosszabbították, így az 2021. február 28. napjáról 2021. május 29. napjára
módosult. A Felhívás értelmében a projekt teljes időtartama alatt kötelező szakmai vezető
biztosítása, így ő ezen három hónapos időszak alatt önkéntes szerződés keretében látta el
feladatait.
2021. március 12. napján szerződésmódosítási igény került benyújtásra a záró időpont további
meghosszabbítására vonatkozóan, melyet 2021. március 29. napján jóváhagytak, így a projekt
jelenlegi záró időpontja 2021. november 26.
A meghosszabbított időtartamra (2021.06.01-2021.11.26.) vonatkozóan a Támogató
Hatóságtól emailen előzetes állásfoglalást kértünk arra vonatkozóan, hogy a projektben
résztvevő 1 fő heti 40 órában foglalkoztatott szakmai vezető és az 1 fő heti 30 órában
foglalkoztatott szakmai megvalósító részére lehetőségünk van-e a garantált bérminimummal
megyegyező mértékű munkabér kifizetésére. Tájékoztattuk őket arról, hogy a
továbbfoglalkoztatás költségének fedezésére a költségvetés átcsoportosítására irányuló
módosítási igény benyújtására van szükség. A Támogató Hatóságtól a kérdésre emailben az
alábbi válasz érkezett: „Tájékoztatjuk, hogy a költségek átcsoportosítására benyújthatja a
módosítási igényét”.
A projektben tervezett képzések esetében a közbeszerzési eljárás során kapott kedvező ajánlat
miatt akkora összegű maradvány keletkezett, ami a továbbfoglalkoztatás teljes bér- és járulék
költségét fedezi. A költségsoron keletkezett maradvány felhasználására átcsoportosítás nélkül
nem lenne lehetőség, így annak összege a projekt zárásakor visszautalásra kerülne.
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) projekt költségvetésének
átcsoportosítása 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 2021 június 1.
napjától hatályos költségvetésében dologi költségsorról a továbbfoglalkoztatáshoz

szükséges 2.614.106 Ft személyi jellegű juttatás és járuléksorra átcsoportosításra
kerüljön.
2.)

A Képviselő-testület jóváhagyja az átcsoportosított összeg céljellegű felhasználását.
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