
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. augusztus30-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” 

(EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán  
visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása 

 
Iktatószám:   336-4/2022 Melléklet:   
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Urbán Eszter szociális ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 
 

SzmSz 1. melléklet 2.3. 18. 
pont 

 
 
Meghívott: - 
 
A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. napjától  2021. november 26. napjáig tartott. 
A záró szakmai beszámoló benyújtása után záró helyszíni ellenőrzésre került sor 2022. április 
26. és 2022. április 28. között. A záró pénzügyi- és szakmai beszámoló 2022. július 1. napján 
elfogadásra került. 
  
A Támogató Hatóságtól 2022. július 1. napján érkezett tájékoztatás alapján Komló Város 
Önkormányzat esetében összesen 33.311.108,- Ft elszámolatlan előleg visszautalása vált 
szükségessé, ezért a Képviselő-testület a 100/2022. (VII. 14.) sz. határozatával a fenti összeg 
visszafizetését rendelte el.  
 
2022. augusztus 1. napján a Miniszterelnökség emberi erőforrás fejlesztési programok 
végrahajtásáért felelős helyettes államtitkárától fizetési felszólítás érkezett további 1.744.976.- 
Ft el nem számolt előleg megfizetésére. A Támogató Hatóság a korábban visszafizetett 
33.311.108.-Ft könyvelésekor megállapította, hogy a 2022. július 1. napján kiküldésre került 
tájékoztatásukban téves összeg szerepelt. A projekt költségvetését megvizsgálva 
megállapítottuk, hogy valós a fennálló követelés és annak összege. Az elszámolatlan előleg 
visszafizetéséhez kapcsolódó kamatfizetés a jövőben nem várható. 
 
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, a 
keletkezett visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi. 

 
2. A Képviselő-testület elrendeli az 1.744.976,- forint összegű támogatás visszafizetését. 

A visszafizetés fedezetéül a „pályázati visszafizetési keret” tartalék előirányzat terhére 
biztosított 1.744.976,- forintot jelöli meg. 

 



 
 

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

 
Határid ő:  2022. augusztus 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
   
Komló, 2022 augusztus 16. 
  
 
         Polics József 
         polgármester 


