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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 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. 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 projektben vállalt kötelezettség, hogy a humán közszolgáltatásokra vonatkozóan a projektnek 
köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma növekszik. Ennek elősegítése érdekében a 
projekt költségvetése tartalmazza az elhelyezkedő szakemberek maximum 10 hónapig történő 
foglalkoztatásához kapcsolódó bér és járulék elszámolhatóságát. A támogatott hónapok lejárta 
után a munkáltatónak a támogatott hónapokkal megegyező időtartamban továbbfoglalkoztatási 
kötelezettsége van. A továbbfoglalkoztatás költségeit saját költségvetéséből köteles fedezni.   
 
Komló Város Önkormányzat esetében 1 fő 8 órás munkavállaló foglalkoztatására volt 
lehetőség, a mindenkori garantált bérminimum szerinti bérezéssel. 
 
A Képviselő-testület a 201/2020 (IX.24.) számú határozatával jóváhagyta, hogy a projekt 
keretében 1 fő munkavállaló a garantált bérminimum szerinti bérezéssel 9 hónap időtartamra 
felvételre kerüljön 2020. szeptember 1. napjától 2021. május 31. napjáig, további 9 hónapos 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A projekt új záró végdátuma azonban lehetővé tette 
a munkavállaló támogatott foglalkoztatásának egy hónappal történő meghosszabítását annak 
érdekében, hogy a projekt költségvetésében rendelkezésre álló teljes forrás felhasználásra 
kerüljön. Ennek következtében azonban a továbbfoglalkoztatás időtartama is további egy 
hónappal meghosszabbodik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hoy 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 utólagosan jóváhagyja hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 

Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban megnevezésű projekt keretében 



 
 

foglalkoztatott 1 fő munkavállaló munkaviszonya 2021. június 1. napjától egy 
hónappal meghosszabításra kerüljön. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja a munkavállaló 2021. július 1. napjától 2022. április 
30. napjáig terjedő 10 hónapos továbbfoglalkoztatását bruttó 219.000 Ft/hó – illetve 
ha az magasabb, a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő – díjazás 
mellett. 
 

3.) Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a 
2021., 2022. évi költségvetések összeállítása során a továbbfoglalkoztatás 
költségeinek betervezéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző    
 

 
Komló, 2021. június 29. 
 
         Polics József 
         polgármester 


