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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 pályázati 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. november 
26. napjáig tartott. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című projekt alapvető célja volt a 
komlói járás humán szolgáltatásainak fejlesztése a helyi együttműködésekben, közösségekben 
rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával. 
 
Komló Város Önkormányzat a projekt során segíteni kívánt a tartozással rendelkező, 
szociálisan rászorult önkormányzati bérlakásokban élő lakosokon. Erre tekintettel a projekt 
során az önkormányzat lakhatási támogatás keretében támogatta azon hátralékkal rendelkező 
bérlőket, akik vállalták, hogy  egyéni megállapodás keretében az aktuális havi lakbért 
maradéktalanul befizetik, továbbá havonta meghatározott összeget törlesztenek a hátralékukból 
is. Az önkormányzat a pályázati keretből vállalta, hogy a bérlő általi befizetéssel megegyező 
összeget folyósít a bérlő számára. A lakhatási támogatás összege - annak érdekében, hogy az 
kívánt célt szolgálja - közvetlenül Komló Város Önkormányzat Városgondokság számlájára 
került folyósításra. 
 
A projektben lakhatási támogatásként összesen 1.304.287,- Ft került elszámolásra, azaz a 
bérlők hátraléka ennek duplájával csökkent a projekt ideje alatt, továbbá a projektbe bevont 
bérlők ezen időszak alatt további hátralékot nem halmoztak fel. 
 
A projekt megvalósítási időszaka lezárult, a záró szakmai beszámoló benyújtása után záró 
helyszíni ellenőrzésre került sor 2022. április 26. és április 28. között. Ennek során 
tudomásunkra jutott, hogy a projekt kapcsán a lakhatási támogatás ezen formája a projekt 
keretében nem elszámolható. A Felhívás értelmében csak a Fecskeház programokhoz 
kapcsolódó lakhatási támogatás lehetne elszámolható költség. 
 
A projektben lakhatási támogatásként és hozzá kapcsolódó egyéb költségként összesen, 
1.689.247,- Ft  támogatási összeg került elszámolásra. Az ellenőrzés során a fentiek 
ismeretében nyilatkozatot tettünk arra vonatkozóan, hogy vállaljuk az önkorreciót annak 
érdekében, hogy elkerüljük a szabálytalansági eljárást és a büntetőkamat megfizetését.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével döntsön a támogatás 
összegére vonatkozó részleges lemondásról és annak visszafizetéséről az alábbi határozat 
elfogadásával. 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez 
kapcsolódó önkorrekció tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban megnevezésű projekt megvalósításáról, 
amelynek kapcsán tudomásul veszi, hogy a lakhatási támogatás és a hozzá kapcsolodó 
flate rate költség (átalányalapú egységköltség) jogcímen a projekt keretében kifizetett 
összesen 1.689.247,- Forint összeg nem elszámolható. 

 
2. A Képviselő-testület az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése 

a Komlói járásban megnevezésű projekt kapcsán önkorrekciót hajt végre, ennek 
keretében a „pályázati visszafizetési keret” tartalék előirányzat terhére 1.689.247, -
Forint támogatás visszafizetét rendeli el. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetésről haladéktalanul 

intézkedjen. 
 

Határid ő:  2022. május 27. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2022 május 11. 
  
 
         Polics József 
         polgármester 


