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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Feladatellátó) 2014-ben pályázatot 
nyújtott be a Multifunkcionális Nemzetiségi- Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ 
infrastrukturális feltételeinek javítása című, TIOP-1.2.6-14/1. kódszámú pályázatra, mely 
eredményeként – az érintett települési és nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve – jött létre a 
pécsi központtal működő Multifunkcionális Nemzetiségi Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális 
Központ (NeRok). A NeRok intézmény egységeként került kialakításra Komló városában a 
Nemzetiségek Háza, de Nagynyárád és Alsószentmárton településeken is működik telephely.   
 
A NeRok célja a nemzetiségek kulturális értékeinek megőrzése, a művelődéshez kapcsolódó kreatív és 
kulturális szolgáltatások biztosítása, valamint a nemzetiségek művelődésének módszertani és 
infrastrukturális hátterének megteremtése. 
 
Feladatellátó jelenleg is a fenti célok szem előtt tartásával – az Önkormányzattal együttműködve – 
szervez a komlói Nemzetiségek Házában rendezvényeket, programokat a német nyelv kultúrájának 
megismertetésének, értékeinek megőrzése érdekében, valamint együttműködik más nemzetiségekkel.  
 
Annak érdekében, hogy a feladatellátás a jövőben is kiváló minőségben biztosított legyen, a Gandhi 
Gimnázium Nonprofit Kft. 1 fő teljes munkaidős – minimum érettségivel rendelkező – munkavállaló 
alkalmazását tervezi.  
E célból pályázatot nyújtott be a Nemzeti Művelődési Intézet által indított V. Kulturális 
Közfoglalkoztatási Programra, 1 fő kulturális közfoglalkoztatott határozott időtartamra (2017. 03. 01. - 
2018. 02. 28.) történő alkalmazására.   
A Kulturális Közfoglalkoztatási Programhoz önkormányzatokon és közművelődési intézményeken 
kívül, a közművelődési közfeladat-ellátási szerződéssel vagy közművelődési megállapodással 
rendelkező civil szervezetek vagy gazdasági társaságok csatlakozhatnak.  
 
Fentiek alapján az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal közművelődési megállapodás 
megkötése vált szükségessé Komló Város Önkormányzat és a Gandhi Gimnázium Közhasznú 
Nonprofit Kft. között. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével 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, az Oktatási, 
kulturális ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Közművelődési megállapodás megkötése a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotó megállapodást jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal a megállapodást aláírja.   

 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2017. január 25. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. sz. melléklet 
 

Közművelődési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről  
Komló Város Önkormányzat 
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Adószám: 15331524-2-02 
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 724100 
Képviseli: Polics József polgármester 
(továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről 
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 
Székhely: 7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 5. 
Cégjegyzékszám: 02-09-077830 
Adószám: 23497241-2-02 
Képviseli: Virág Bertalan ügyvezető 
(továbbiakban: Feladatellátó), 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények:  

1. Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (7) pontja alapján a kulturális szolgáltatás biztosítása az 
önkormányzat feladata. 

2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési 
feladatairól szóló 22/2011. (VIII.1.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) 
bekezdése alapján az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével 
segítheti a közművelődési feladatok ellátását. 

3. A Rendelet értelmében a helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat 
elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint a 
kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozások közreműködését. 

4. Felek előzményként rögzítik, hogy Feladatellátó a Multifunkcionális Nemzetiségi- 
Roma Módszertani Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek 
javítása című, TIOP-1.2.6-14/1. kódszámú pályázat során létrehozta a Nemzetiségi 
Roma Módszertani Oktatási és Kulturális Központot (NeRok). A NeRok intézmény 
egységeként került kialakításra Komló városában a Nemzetiségek Háza (Komló, 
Templom tér 4.) épület.  

 
Általános rendelkezések: 

5. Feladatellátó vállalja, hogy a nemzetiségi kultúrához kapcsolódóan közművelődési 
szolgáltatásokat biztosít a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazodva a 7300 
Komló, Templom tér 4. sz. alatti Nemzetiségek Háza intézményben.    

6. Feladatellátó vállalja, hogy a német nyelv kultúrájának megismertetéséhez, értékeinek 
megőrzéséhez kapcsolódó rendezvényeket, valamint más nemzetiségekkel 
együttműködve közös programokat szervez, továbbá a nemzetiségek művelődéshez 



kapcsolódó kreatív és kulturális szolgáltatásokat, valamint a nemzetiségek 
művelődésének módszertani hátterét biztosítja, melyhez kapcsolódóan az alábbi 
konkrét feladatok ellátását vállalja:  
- a német klubélet szervezésének segítése, 
- a Nemzetiségek Háza intézményben felmerülő napi feladatok ellátása, 

megszervezése, végrehajtása, adminisztráció elvégzése, 
- kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, oktatási 

intézményekkel, egyéb az önkormányzat életében jelentős feladatot ellátó 
szervezetekkel, 

- közösségi rendezvények szervezésében és megvalósításában való részvétel,  
- nemzetiségekhez kötődő oktatási és kulturális programokra résztvevők toborzása, 
- nemzetiségi kulturális értékek felkutatása, nemzetiségek közötti kapcsolatteremtés 
- reklám-és marketingmunka végrehajtása, 
- nyílt napok szervezésében és lebonyolításában való közreműködés, 
- tehetséges, kiemelkedő teljesítményű diákok felkutatása és tájékoztatása a 

Feladatellátó munkájáról és a juttatásokról. 
 

7. Feladatellátó fent vállalt feladatok kiváló minőségének biztosítása érdekében 1 fő 
kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Program 
keretében a Komlói Nemzetiségek Háza épületben.  
 

8. Feladatellátó vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített közművelődési feladatok 
ellátásáról 2018. március 31. napjáig tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-
testületének szakmailag illetékes bizottságát. 

 
9. Jelen megállapodás határozott időre, 2017. március 1. napjától 2018. február 28. 

napjáig szól. 
 

10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

11. Felek megállapítják, hogy jelen közművelődési megállapodás 2 számozott oldalból áll, 
melyet Felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
négy eredeti példányban aláírnak, melyből kettő példány az Önkormányzatot, 2 
példány a Feladatellátót illet meg, mely példányok átvételét Felek jelen szerződés 
aláírásával igazolják.  
 

Komló, 2017. …………… 
 
 
………………………………………   …………………………………… 
             Polics József         Virág Bertalan  
             polgármester          ügyvezető 
   Komló Város Önkormányzat      Gandhi Gimnázium Közhasznú 
                       Nonprofit Kft. 
 


