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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
„LAKHATÁSI BERUHÁZÁSOK KOMLÓN” 
 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívást tett közzé TIOP-3.2.3.A-13/1 „Lakhatási 
beruházások támogatása” címmel, mely a korábbi TÁMOP-5.3.6-11/1 „Komplex telep program” című 
konstrukció infrastrukturális fejlesztéseit támogatta. Komló Város Önkormányzata a TIOP-3.2.3.A-
13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című projekt keretében 204,70 MILLIÓ forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást kapott a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 projektbe bevont 
személyek közül kiválasztott 19 személy és családja lakhatási körülményeinek javítására. A projekt 
megvalósítási időtartama 2014. június 1. napjától 2015. június 30. napjáig tart.  
 
Pályázatot csak az a szervezet nyújthatott be, amely a TÁMOP-5.3.6-11/1 pályázati kiírás első beadási 
határidejéig benyújtott pályázat alapján támogatást nyert. Komló Város Önkormányzata konzorciumban 
eredményesen pályázott és a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 azonosítószámú „Esély a kibontakozásra” című 
projekt 150 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 2015. január 31-ig tartó TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0005 projekt keretében a szegregátum területén élő lakók közül 105 főből álló célcsoport került 
kiválasztásra, melyből 60 fő felnőtt és 45 fő gyermek. 
A felnőtt aktív korosztály számára a projekt célja a munkapiaci esélyek javítása, melyhez az egyéni 
fejlesztési terveken keresztül a Türr István Képző és Kutató Központ által szervezett képzések (kerti 
munkás, hegesztő, kőműves, motorfűrész kezelő, targoncavezető, eladó) lebonyolításával járult hozzá a 
projekt. A gyermekek esetében a legfontosabb feladat a szocializációs folyamatok elindítása, közösségi és a 
társadalmi életbe való beilleszkedésük elősegítése. 
A 19 fő kiválasztása a TÁMOP projekt esetmenedzserei segítségével történt meg, mellyel így 4 gyermek és 
15 felnőtt családja vált bevonttá a TIOP projektbe. A felnőttek közül 4 fő kerti munkás, 4 élelmiszer- és vegyi 
áru eladó, 2 fő hegesztő, 2 fő betanított kőműves és festő, 1 fő motorfűrész kezelő képzésen vett részt, 
továbbá 2 fő C kategóriás jogosítványt szerzett. A képzést követően 5 fő már elhelyezkedett, illetve 5 fő 
dolgozik közmunka keretében a Városgondnokságnál.  
A TIOP projekthez kapcsolódóan 9 lakás vásárlására és felújítására, továbbá 10 önkormányzati bérlakás 
felújítására kerül sor. A beavatkozási helyszínen a Vörösmarty utca mögötti és a Tompa M. utcai játszótér 
felújítására kerül sor, továbbá a Hunyadi utcai buszöböl felújítása, gyalogoszónák kiépítése, 
akadálymentesítése történik meg, elősegítve ezzel a településközpont elérhetőségét, illetve a 
közintézmények megközelíthetőségének biztosítását. A projekt keretében sor kerül szelektív hulladékgyűjtés 
infrastrukturális feltételeinek kiépítésére, gyűjtőszigetek kialakítására, valamint az érintett területen 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében 40-40 db kártyás fogyasztásmérő óra (víz, villany) kerül 
felszerelésre.  
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