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Bizottság Hatáskör 

Gazdasági, Településfejlesztési 

Bizottság 

SZMSZ 1. számú melléklet II/C. 8. 

pont 

Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság  

 

SZMSZ 1. számú melléklet IV/C. 7. 

pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívott: 

Virág Bertalan  - a Ghandi Gimnázium Nonprofit Kft. ügyvezetője – 7629 Pécs, 

Komjáth A. u. 5. 

Ábel János – Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
 
 

Határozatot kapja: 

Virág Bertalan  - a Ghandi Gimnázium Nonprofit Kft. ügyvezetője – 7629 Pécs, 

Komjáth A. u. 5. 

Ábel János – Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

keretében Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ 

infrastrukturális feltételeinek kialakítása címen, TIOP-1.2.6-14/1 azonosító számon. 

 

A pályázat „A” komponense: Dél-Dunántúlon a Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, 

Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, illetve a további színterek létrehozása a szolgáltatások 

szélesebb körű elérésének biztosítása érdekében. 

 

A konstrukció célja az alábbi funkciók infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kialakítása: 

• társadalmi befogadást és együttélést elősegítő közösségi funkció, 

• képzéshez és oktatáshoz (közoktatás, felsőoktatás, felnőttképzés), valamint kutatáshoz kapcsolódó 

funkció, 

• művészeti funkció. 

 

Az „A” komponens keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak gazdasági szervezetek gazdálkodási 

forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. 

(IV.16.) KIM rendelet alapján: 

• non profit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572), amely 

o állami és/vagy önkormányzati tulajdonban van, 

o közhasznú tevékenységei között szerepel a roma kultúra megőrzése, népszerűsítése, 

o az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai irányítása és felügyelete alatt végzi 

tevékenységét. 

 

Az „A” komponens keretében 1 db pályázat kerül támogatásra maximum 1.000.000.000 forint 

költséggel és 100%-os támogatásintenzitással. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2014. április 30.  

 

Az EMMI koordinálásával elkészült egy koncepció, amely alapján a Gandhi Gimnázium Közhasznú 

Nonprofit Kft., a Nagynyárádi és az Alsószentmártoni Önkormányzatokkal, illetve a Komlói Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve kialakítana egy Multifunkcionális Nemzetiségi - 

Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központot (Pécs) és a hozzá kapcsolódó hálózati 

egységeket (Nagynyárád, Alsószentmárton, Komló). A Központ és hálózati egységei a nemzetiségi 

kultúra értékeinek megőrzését és a következő nemzedék számára átörökítését szolgálnák. A négy 

színhelyből álló hálózat a korszerű szolgáltatások nyújtásával és IKT eszközök alkalmazásával, a nem 

formális és informális tanulás helyszíneiként, valamint az internetes alkalmazások keretében országos 

szinten szólít meg minden korosztályt és közösséget.  

 

A pályázó szervezet a pályázati kiírásnak megfelelő Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft., 

aki az érintett önkormányzatokkal szakmai együttműködési megállapodást köt. 

 

A pályázattal érintett tevékenységek: 

A fejlesztés keretében kiemelt célkitűzés: a pécsi, nagynyárádi, alsószentmártoni, komlói 

intézmények, fenti célkitűzések megvalósítását szolgáló infrastrukturális feltételeinek megteremtése, 

valamint „szoft” típusú fejlesztésként oktatási és módszertani tehetséggondozó, tehetségfejlesztő 

programok kialakítása. 

- Társadalmi befogadást és együttélést elősegítő közösségi funkciók megvalósítása. 

- Képzéshez és oktatáshoz, valamint kutatáshoz kapcsolódó funkciók megvalósítása. 

- Művészeti funkciók megvalósítása. 

- Kreatív alkotó és gazdaságfejlesztést támogató funkciók megvalósítása. 

 

A projektben a Komlón egy Nemzetiségek Háza kerül kialakításra a Német Klub épületében, ahol az 

alábbi szakmai tevékenységek valósulnak meg: 



A Német klub keretei között kiemelten fejleszti a német és horvát nemzetiségi nyelv, hagyományok és 

kulturális értékek megőrzését, a nemzetiséghez tartozók kulturális értékteremtését, műveltségük és 

társadalmi esélyeik növelését. A szakmai program megvalósításában a Német klubnak segítséget nyújt 

a komlói Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem közművelődési intézmény. 

A Német klub közösségi, oktatási-képzési és művészeti funkciók fejlesztési programjaival elősegíti a 

Komlón és a járásban élő német és horvát nemzetiségek nyelvének, kultúrájának megismertetését a 

nagyközönséggel. A fejlesztési program elsődleges kedvezményezett célcsoportja egyfelől a Komlón 

és a járásban élő német és horvát nemzetiség. Másodlagos, „befogadó – elfogadó – integráló - 

partneri” célcsoportja a más nemzetiségi gyökerekkel rendelkezők-, illetve a többségi társadalom, a 

nagyközönség. 

A Német klub közvetlen külső térkapcsolattal rendelkezik. Ezt kihasználva, belső tereinek és a hozzá 

kapcsolódó kültérnek agóra-funkciót betöltő, multifunkciós, integrált közösségi térré alakítására kerül 

sor.  Feladata a létrejövő intézménynek a német nemzetiségi klubélet fenntartása és folyamatos 

szervezése, illetve Horvát nemzetiségi klub alapítása és rendszeres klubélet kialakítása. A 

nemzetiségek tehetséges gyermekeinek célcsoport-specifikus és integrált tehetségfejlesztése gyermek 

csoportokban, egyéni tehetséggondozás, a felnőtt német és horvát nemzetiségi művészeti csoportok és 

szólisták befogadása és munkájuk szakmai segítése, a rendszeres munkafeltételek biztosítása, továbbá 

a komlói járás, Baranya megye és a régió nemzetiségi hagyományait ápoló együtteseinek rendszeres 

meghívása és szereplési lehetőségek biztosítása számukra a városi nagyrendezvényeken. Német és 

horvát nyelvtanfolyamok klubszerű keretek közötti kiscsoportos megszervezése felnőtteknek, valamint 

a német és horvát nemzetiségi irodalom, tudomány, művészet jelentős személyiségeinek meghívása, 

bemutatkozása, kiállításaik, író-olvasó találkozók, tanácskozások, konferenciák, fórumok, zenei 

rendezvények, filmvetítések szervezése a Német klubban. 

 

A projekt keretében a Német Klub épületétének felújítására és bővítésére, illetve a klub előtti tér 

felújítására, valamint eszközbeszerzésre kerül sor 50.000.000 forint összegben. 

 

A projektben csak olyan ingatlanok fejleszthetőek, amelyek a partner, jelen esetben a Komlói Német 

Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, vagy legalább a projekt fenntartásának időszakában a 

partner ingyenes használatában vannak. Annak érdekében, hogy a Német Klub előtti közterület 

felújítása megtörténhessen és a projekt szakmai elképzelése szerinti,  úgynevezett „agóra-funkció” 

kialakítása megtörténhessen szükséges lenne ezen közterületből 428 m2 terület Komlói Német 

Nemzetiségi Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adása a projekt fenntartási időszak 

végéig. 

 

Továbbá a projekthez kapcsolódóan szükséges a pályázó és az adott települési önkormányzat között 

egy szakmai együttműködési megállapodás megkötése, mely a pályázat mellékletét kellett, hogy 

képezze.  

 

Mivel a pályázat benyújtási határideje 2014. április 30. volt, a pályázat benyújtáshoz szüksége szakmai 

együttműködési megállapodást aláírtam, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét alkotja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági, településfejlesztési, valamint a Pénzügyi, 

jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjék. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, 

településfejlesztési, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe 

vételével - megtárgyalta a Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma Módszertani oktatási és Kulturális 

Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-

vel megkötött 1. számú melléklet szerinti szakmai együttműködési megállapodást a 



Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási, Kulturális Központ 

infrastrukturális feltételeinek kialakítása című, TIOP-1.2.6-14/1 azonosító számú pályázat 

megvalósítására. 

 

2.) A Képviselő-testület a Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási, 

Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása című, TIOP-1.2.6-14/1 azonosító 

számú pályázathoz kapcsolódóan a Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes 

használatába adja a komlói, 560 hrsz-ú (Templom tér) közterületből 428 m2 területrészt a 

projekt megkezdésétől a projekt fenntartási időszak végéig. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester  

  

  

Komló, 2014. május 7. 

 

 

 

 

       Polics József 

       polgármester 



 

 



 


