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Az előterjesztés tárgya:   TÁMOP-3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek  
 továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében 
 
Iktatószám: 10982/2012.  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. számú melléklet III/C. 4. 
pontja 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. számú melléklet IV/C. 17. 
pontja 

 
 

 

  
  
  
 
Meghívott: 
Horváth Lászlóné – Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
igazgatója 
Végh Ildikó – József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetésre került a TÁMOP-3.2.12-
12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című 
pályázat.  
 
A pályázat alapvető célja: 
Korszerű ismeretekkel rendelkező kulturális szakemberek számának növelése. Az élethosszig 
tartó tanulás új tanulási formáihoz kapcsolódó szolgáltatások szélesebb körű rendelkezésre 
állásának sokszorosítása.  A fejlesztés során a közművelődési, közgyűjteményi intézményben 
dolgozó, szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak vehetnek részt a kultúráért 
felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzéseken, az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő iskolarendszeren kívüli formában, kulturális területre vonatkozó 
szakképesítést adó képzéseken és felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre 
vonatkozó szakirányú továbbképzéseken. Valamennyi, a képzésbe bevont szakembernek 
legalább 60 óra/fő időtartamú képzésen kell részt vennie. 
 
A pályázat jelentőségét növeli, hogy a törvényi szabályozás előírja szakterületünkön a 
kötelező 7 éves továbbképzést, azonban ennek központi forrásból történő biztosítását 2009-
ben felfüggesztették, így támogatás hiányában, önerő vállalása nélkül nincs lehetőség az itt 
dolgozók szakmai munkájának megújítására, minőségi fejlesztésére, új 
kezdeményezések bevezetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére. 
 
A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5.000.000 Ft, de legfeljebb 
30.000.000 Ft. lehet. A pályázat utófinanszírozott, 100%-os támogatottságú. A pályázat 
megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre és a projekt befejezésétől számított 5 évig kell 
fenntartani. 
 
A pályázat eredeti beadási határideje 2012. május 31. lett volna, azonban a kitöltő program 
nem áll rendelkezésre.  Az NFÜ honlapján a 2012. május 2-ai közlemény arról tájékoztat, 
hogy a kitöltő program megjelenésének időpontja módosíthatja a végső beadási határidőt, 
mely kitöltő program az előterjesztés elkészítésének időpontjáig még nem került fel az NFÜ 
honlapjára.   
 
A pályázat benyújtására jogosult lenne külön – külön mind a József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény, mind a Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem, mint 
intézmény, azonban a projektben igényelhető támogatásnak el kell érnie az 5.000.000 forintot. 
A közgyűjteményi és közművelődési intézmények, a pályázattal érintett alkalmazottainak 
alacsony száma miatt külön – külön nem érik el a projektben igényelhető minimális 
támogatási összeget.  
  
A pályázat lehetőséget biztosít azonban arra, hogy a kulturális intézmények fenntartói egy 
pályázatot nyújtsanak be az általuk fenntartott egy vagy több kulturális intézményre, így a 
pályázat meg tud felelni az igényelhető támogatás mértékének. 
 
A pályázat bírálatánál előnyt évez azon pályázó, mely több intézmény fejlesztésére nyújt be 
pályázatot, illetve amely esetében a fejlesztendő intézménynek volt közoktatási, élethosszig 
tartó tanulást szolgáló tevékenysége az elmúlt évben. (A Közösségek Háza a TÁMOP-3.2.3 
projekthez kapcsolódóan akkreditált felnőttképző intézmény lett.) 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintett bizottságok véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási kulturális, ifjúsági és 
sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével –
megtárgyalta a TÁMOP-3.2.12-12/1 kódszámú, „Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1.) Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TÁMOP-3.2.12 jelű, „Kulturális 
szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázati felhívásra. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 
aláírására és benyújtására.  

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről – a határozat egy-egy 
eredeti példányának közlésével – tájékoztassa a pályázat benyújtásában érdekelt kulturális 
intézmények vezetőit. 

 

 

Felelős: Polics József polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 

Komló, 2012. június 5. 

 

       Polics József  
       polgármester 
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