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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 valósult meg. 
 
A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című projekt alapvető célja volt a 
helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával 
a komlói járás humán szolgáltatásainak fejlesztése.  
 
A projekt megvalósítási időszaka 2018. március 1. napjával megkezdődöttm, míg annak 
tervezett záró dátuma 2021. február 28. napja volt.  A projektmenedzsment fenntartása a 
konzorciumvezető feladata és azt a Felhívás 3.4.1. pontja alapján a projekt teljes hossza 
alatt biztosítani kell. Ennek értelmében a projektmenedzsment tagjai 2018. március 1.-2021. 
február 28. közötti időszakban a projekt költségvetésének terhére munkaszerződés keretében 
látták el feladataikat. Munkabérük a mindenkori garantált bérminimumhoz igazodott. A 
projektmenedzsment tagjaival kötött szerződések összegében lefedték a költségvetési soron 
eredetileg tervezett összeget.  
 
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel a projektet érintő záró határidő 
automatikusan meghosszabbításra került 2021. május 31. napjáig, azonban az ezen időszak alatt 
is fennálló korlátozások miatt egyes programelemek megtartására nem volt lehetőség. Annak 
érdekében, hogy a tervezett fejlesztések rendben befejeződhessenek, kértük a projekt 
megvalósításának időtartamának meghosszabbítását további 6 hónappal, így a projekt tényleges 
zárására 2021. november 26. napjával került sor.  
  
Az EFOP-1.5.2 konstrukcióban a projektmenedzsment költség közvetett költségként került 
betervezésre, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány 
(flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási mód alkalmazásával. Komló Város 
Önkormányzat esetében a projektmenedzsment munkabére valamint a kötelező nyilvánosság 
került tervezésre a költségsoron.  
 
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel Komló Város Önkormányzat, mint 
konzorcium vezető az eredetileg tervezetthez képest kevesebb programelemet tudott 
megvalósítani, így az elszámolható költségek összege is kevesebb. Ebből adódóan a 
projektmenedzsment költségre a közvetett költségként történő finanszírozás miatt a tervezettnél 
kevesebb forrást tudtunk elszámolni. Ezáltal a projektmenedzsment részére ténylegesen 
kifizetett teljes bér projektköltségvetésből történő finanszírozására nincs lehetőségünk. A 
ténylegesen kifizetett és az elszámolható költségek különbözetét az Önkormányzat saját 
költségvetéséből kell finanszíroznia. A projektmenedzsment részére bérköltség jogcímen 
kifizetett el nem számolható költség összesen 7.464.371,- forint. 
 



 
 

A projekt megvalósítási időszaka lezárult, a záró szakmai beszámoló benyújtása után záró 
helyszíni ellenőrzésre került sor 2022.árpilis 26. és 28. napja között. A záró pénzügyi- és 
szakmai beszámoló 2022. július 1. napján elfogadásra került. 
 
Mivel a tervezetthez képest kevesebb programelem került megvalósításra, ezért a projekt 
zárását követően az elkülönített projektszámlán rendelkezésre álló, el nem költött támogatási 
előleg összege 25.846.737,- forint.  
 
Fentiekkel összhangban a Támogató Hatóságtól 2022. július 1. napján érkezett tájékoztatás 
alapján Komló Város Önkormányzat esetében összesen 33.311.108.-Ft elszámolatlan előleg 
visszautalása vált szükségessé.  
 
A Képviselő-testület 2022. május 26. napján tartott ülésén tájékozódott arról, hogy a projektben 
a lakhatási támogatás és a hozzá kapcsolodó flate rate költség jogcímen kifizetett összesen 
1.689.247, - forint összeg nem elszámolható költség, így önkorrekció keretében a 65/2022. (V. 
26.) sz. határozatával a fenti összeg visszafizetését rendelte el.  
2022. július 7. napján a Miniszterelnökség emberi erőforrás fejlesztési programok 
végrahajtásáért felelős helyettes államtitkárától fizetési felszólítás érkezett a fent említett 
1.689.247, - forinthoz kapcsolódó ügyleti kamat megfizetéséről. A Támogató az ügyleti kamat 
mértékét 55.729,- Ft összegben határozta meg.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével döntsön az 
elszámolatlan támogatási előleg visszafizetésről 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, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési 
kötelezettség fedezetének biztosítása 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 kapcsán, és a 
keletkezett visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi. 

 
2. A Képviselő-testület elrendeli az  összesen 33.311.108,- Forint összegű támogatás 

visszafizetését. A visszafizetés fedezetéül a projektszámlán rendelkezésre álló 
25.846.737,- előleget és a „pályázati visszafizetési keret” terhére 7.464.371,- forint 
előirányzatot jelöli meg. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a „pályázati visszafizetési 

keret” terhére 55.729,- forint ügyleti kamat (amely ügyleti kamat a már korábban 
visszautalt 1.689.247,- forint összegű nem elszámolható költség után keletkezett) 
Jogosult részére történő megfizetéséről a Miniszterelnökség emberi erőforrás fejlesztési 
programok végrahajtásáért felelős helyettes államtitkárának fizetési felszólításban 
meghatározottak szerint gondoskodjon.  
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség 
teljesítéséről a 2. pontban megjelölt fedezet terhére gondoskodjon. 



 
 

 
Határid ő:  2022. július 20. 
Felelős:  Polics József polgármester 

   
Komló, 2022 július 7. 
  
 
         Polics József 
         polgármester 


