
1 
 

 
 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 

„Komló Város Önkormányzat szervezetfejlesztése” 

 
 
 
 

Tanulmány 
 
 
 

Az új köznevelési intézményrendszer, az önkormányzati fenntartásban és 

működtetésben álló köznevelési intézmények hatékony működési struktúrájának 

kialakítása. Az új köznevelési intézményrendszerben az önkormányzat és az állami 

intézményfenntartó központ, illetve a köznevelési intézmények kapcsolattartásának 

fejlesztése, információáramlás folyamatának korszerűsítése a hatékony működtetés 

kialakítása érdekében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Lahó Andrea 

 
 
 

 

 



2 
 

 

Tartalom 
1. Bevezetés ......................................................................................................................................... 3 
2. Jogszabályi háttér bemutatása ........................................................................................................ 5 

2.1 A fenntartói jogok gyakorlása ................................................................................................. 5 
2.2 A működtetési jogok gyakorlása ............................................................................................. 6 
2.3 Vagyonkezelői és használati jogosultság ................................................................................. 8 

3. Komló Város közoktatási feladat-ellátásának bemutatása 2011 és 2013 között ............................ 9 
3.1 Komló város köznevelés feladat-ellátásának bemutatása a 2011/2012-es tanévben .................. 9 

3.1.1.Komló Város Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények .................. 9 
3.1.2 Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott közoktatási 
intézmény ...................................................................................................................................... 10 

3.2 Komló város köznevelési feladat-ellátásának bemutatása a 2012/2013-as tanévben ............... 13 
3.2.1 Az átszervezést követően kialakult közoktatási feladat-ellátási szerkezet .......................... 13 

4. A Köznevelési törvény hatályba lépéséhez kapcsolódó átszervezés ............................................. 17 
4.1  A megállapodások megkötése .................................................................................................... 19 
4.2 Átszervezés .................................................................................................................................. 21 
4.3.Vagyonkezelési és  használati szerződés ..................................................................................... 22 
4.4 Egyéb eljárási nehézségek ........................................................................................................... 23 

5. A Komló város köznevelési feladat-ellátásának bemutatása a köznevelési törvény 
hatálybalépését követően (fenntartás – működtetés).......................................................................... 25 

5.1. Az önkormányzat és a KIK köznevelési feladatmegosztásának bemutatása .............................. 27 
5.2 A Komló város új köznevelési intézményhálózatának fenntartói és működtetői rendszere ...... 29 

5.2.1 Önkormányzat, Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és 
Intézményfelügyeleti Iroda ........................................................................................................... 29 
5.2.2 Gazdasági Ellátó Szervezet bemutatása ............................................................................... 30 
5.2.3.Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének bemutatása ................. 31 

6. Intézményi kapcsolatok, kommunikáció a köznevelési rendszer szereplői között ....................... 34 
6.1. Az önkormányzat és a KIK közötti együttműködés főbb területei ............................................. 34 
6.2 GESZ és a KIK közötti együttműködés főbb területei .................................................................. 37 

7. Összefoglaló és intézkedési javaslatok .......................................................................................... 39 
8. Melléklet ........................................................................................................................................ 41 
9. Források ......................................................................................................................................... 44 
 



3 
 

1. Bevezetés 
 

2013. január 1. napjáig az önkormányzat feladatai között nevesítésre került az óvodai és az 

alapfokú nevelés, valamint az oktatás biztosítása. (1990. évi LXV. tv. 13. § (1) bek.) A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) a helyi önkormányzat feladatai között már csak az óvodai ellátást tünteti fel, és az 

iskolai nevelésre-oktatásra nézve külön törvényben található rendelkezés. Ez a változás a 

nevelési-oktatási rendszer átalakításának alapjául szolgált, hiszen valójában csak az óvodai 

ellátás teljes körű biztosítása maradt meg az önkormányzatoknál, az iskolai oktatás 

tekintetében differenciált módon a fenntartás, a működtetés szétválasztásával a feladat-

ellátáson az  önkormányzat és az állami intézményfenntartó központ osztozik. 

 

A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer 

működtetése és az egész rendszer megszervezése és finanszírozása terén gyökeresen eltér a 

korábbi megoldástól. A változás lényege úgy összegezhető, hogy míg a közoktatás 

rendszerében az állam az ágazati irányítás keretébe tartozó feladatokat látta el, és a közoktatás 

rendszere működtetéséért viselt felelősséget, addig a köznevelés rendszerében az állam az 

ágazati irányítás feladatai mellett átvette a konkrét oktatásszervezési feladatokat, továbbá 

magához vonta az intézményfenntartással együtt járó feladatok egy részét és állami feladattá 

minősítette a köznevelés szolgáltatás közvetlen végrehajtását is. Ehhez kapcsolódóan az állam 

a köznevelés területén jogosítványokkal rendelkezik a hatósági ellenőrzés, a szakmai 

ellenőrzés területén is. Míg a közoktatás rendszerében az ellátás megszervezése kapcsolódott 

a helyi önkormányzati feladatellátás megszervezéséhez, a településigazgatáshoz, addig a 

köznevelés rendszerében az óvodai nevelés kivételével a helyi önkormányzatok a 

gyakorlatban kiszorultak a köznevelés közszolgáltatás megszervezéséből, csak néhány 

területen maradt meg az önkormányzat egyetértési, vagy véleménynyilvánítási joga (pl. 

vezetői megbízás véleményezése, intézmény megszűntetése) 

 

Jelen tanulmány célja az önkormányzati közoktatási feladatok átstrukturálódásának 

bemutatása, illetve az új köznevelési intézményrendszer, az önkormányzati fenntartásban és 

működtetésben álló köznevelési intézmények hatékony működési struktúrájának kialakítása, 

továbbá az új köznevelési intézményrendszerben az önkormányzat és az állami 

intézményfenntartó központ, illetve a köznevelési intézmények kapcsolattartásának 
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fejlesztése, információáramlás folyamatának korszerűsítése a hatékony működtetés kialakítása 

érdekében Komló városában. 
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2. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (a továbbiakban: Nkt.) a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Közoktatási tv.) 

meghatározott közoktatás struktúráját nagyban módosította. Az önkormányzati feladatellátás 

meghatározása kapcsán az új rendszer – a Közoktatási tv.-hez képest – még összetettebb 

struktúrát állít fel: a feladatok meghatározásánál a települések gazdasági teljesítőképességét és 

a köznevelési intézmény típusát is messzemenően figyelembe veszi. 

 

A Köznevelési tv. alapján az óvodai feladatok ellátása – ideértve a nemzetiséghez tartozók 

óvodai nevelését, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelését is – a települési önkormányzatok kötelezettsége maradt. 

A települési önkormányzatok maradtak az óvodák fenntartói. Az alapfokú és a középfokú 

oktatás-nevelési feladatok kapcsán azonban a fenntartói és működtetői jogok szétváltak, és 

ezen jogosultságok tényleges gyakorolójának személye az oktatás-nevelési intézmények 

típusától, a települési önkormányzat lélekszámától és a gazdasági teljesítőképességétől 

függően eltérhet. 

 

 

2.1 A fenntartói jogok gyakorlása 

 

A Közoktatási tv. alapján a helyi önkormányzat a közoktatással kapcsolatos feladatának 

eleget tehetett úgy, ha ő maga létesített közoktatási intézményt, amelynek így fenntartói jogait 

az önkormányzat maga gyakorolta. A feladat-ellátási kötelezettségnek úgy is eleget tehetett, 

ha önkormányzati vagy más fenntartóval a közoktatási feladatok biztosítására megállapodást 

kötött. Ha társulás keretében tett eleget ezen kötelezettségének, akkor a társulási szerződésnek 

kellett ennek tényét és a költségek viselését, megosztását tartalmaznia.  

 

A Nkt. alapján a köznevelési alapfeladatok ellátása az állam kötelezettsége lett. Az állam ezen 

kötelezettségének intézmény alapításával és fenntartásával vagy köznevelési szerződés 

megkötése útján tehet eleget. A köznevelési szerződésben szerződő fél egyház vagy 

magánintézmény lehet, mint fenntartó. Ha az állam ezen kötelezettséget nem köznevelési 
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szerződés útján teljesíti, akkor a fenntartói jogait az állami intézményfenntartó központ útján 

gyakorolja.  

 

 

 2.2 A működtetési jogok gyakorlása 
 

Az állami fenntartás mellett az önkormányzatok működtetői jogokat gyakorolhatnak. A 

működtetés keretében az önkormányzat üzemelteti és karbantartja a köznevelési intézmények 

épületeit. Az önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza ezen épületek közterheit, 

rezsiköltségét és gondoskodik a vagyonvédelemről. Az önkormányzat felel a tűzvédelmi, 

munkavédelmi és egészségügyi előírások betartásáért. A működtető önkormányzat saját 

költsége terhére köteles az ingatlanvagyon állagmegóvására, azonban az ezen túl jelentkező 

fejlesztési vagy rekonstrukciós igények teljesítése már nem feladata, csak jogosultsága, azaz 

tehet ebben a körben is kötelezettségvállalást, de nem köteles. Ebben az esetben állami 

pályázat útján támogatásban is részesülhet az önkormányzat. 

 

Az önkormányzat feladata továbbá a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi 

feltételek, valamint a vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételek finanszírozása. 

A működtető kötelezettsége továbbá minden olyan feladatellátás költségének viselése, 

amelyet jogszabály nem utal a fenntartó kötelezettségei közé, és amely szükséges ahhoz, 

„hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan 

láthassák el”.  

 

A 3000 főt meghaladó lakosságszámmal rendelkező település köteles „az illetékességi 

területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyon” működtetéséről gondoskodni. Az ilyen település önkormányzata ezen működtetési 

kötelezettsége alól csak kivételes esetekben mentesülhet. 

A települési önkormányzat a gazdasági helyzetére és jövedelemtermelő képességére 

tekintettel kérheti, hogy a működtetési kötelezettség alól az állam mentesítse. Ezen 

nyilatkozat megtétele mellett (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet) ki kell 

térnie a nyilatkozó önkormányzatnak arra, hogy mely, az érintett köznevelési intézmény 

működtetésével felmerülő kiadásait milyen, a működtetéshez rendelkezésre álló bevételekkel 
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tudná finanszírozni, melyek nem elégségesek egy adott intézményhez kötődő 

feladatellátáshoz. 

Az ily módon szolgáltatott információ birtokában az állam esetenként mérlegeli, hogy a 

működtetés finanszírozásának feltételei az adott települési önkormányzat esetében teljes 

mértékben, részben vagy abszolút nem biztosítottak. 

Amennyiben arra a megállapításra jut, hogy a működtetés az adott települési önkormányzat 

esetében nem teljesen lehetetlen, akkor az adott intézmény működtetésének átvétele esetén 

hozzájárulás fizetésére kötelezheti az önkormányzatot. A hozzájárulás-fizetési kötelezettség 

mértékét az állam egyoldalúan, határozott időre, havi bontásban és azonos összegben állapítja 

meg. A hozzájárulás a soron következő települési önkormányzati választás évét követő 

augusztus hónap 31. napjáig szól, így a felülvizsgálatnak a választás évét követő évben kell 

megtörténnie. A települési önkormányzat a hozzájárulási kötelezettség kézhezvételét követő 8 

napos jogvesztő határidőn belül ezen vállalás kérdésében határoz. Ha a hozzájárulás fizetését 

az önkormányzat képviselő-testülete nem támogatja, akkor a működtetés átvételére irányuló 

kérelmet visszavontnak kell tekinteni. 

 

A működtetési kötelezettség alól továbbá „egyes területszervezéssel és a lakosságszám 

változásával összefüggő rendkívüli esetben” mentesülhet. A működtetési kötelezettség alóli 

mentesülés esetében az állami intézményfenntartó központtal kötött szerződésben kerülnek 

rögzítésre a működtetés egyedi rendelkezései. A működtetési kötelezettség átadása végett a 

települési önkormányzatnak a szükséges nyilatkozatot 2012. november 15-ig kellett 

megtennie, ha 2013. január 1. napjától a működtetést nem képes finanszírozni. Ezen 

nyilatkozat megtételére azonban nemcsak egyszeri alkalommal van lehetőség, hanem az 

önkormányzat később is kerülhet olyan helyzetbe, amely a feladat átadását indokolhatja. Erre 

az esetre úgy rendelkezik a törvény, hogy kizárólag ötévente, az önkormányzati képviselő-

választást követő év március 31. napjáig lehet nyilatkozni. Ez a nyilatkozat a benyújtást 

követő tanévtől lép hatályba.  

A 3000 fő vagy az alatti lakosságszámmal rendelkező települési önkormányzat köznevelési 

feladatait főszabályként intézmény fenntartásával és működtetésével (vagy köznevelési 

szerződés útján) az állam látja el. Ezen település azonban önkéntes feladatvállalásként tehet 

olyan nyilatkozatot, hogy a területén lévő valamennyi, saját tulajdonában álló, az állami 

fenntartású intézmény köznevelési feladatainak ellátásául szolgáló ingó és ingatlan vagyont 

működtetésébe kívánja venni, valamint biztosítani kívánja a feladatellátáshoz szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket. A nyilatkozatának alátámasztásául igazolnia kell, hogy ezen 
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kötelezettségvállalásának teljesítéséhez rendelkezik gazdasági és jövedelemtermelő 

képességgel, bevétellel. Abban az esetben, ha ez az adatszolgáltatás nem vagy csak részben 

megalapozott, a kérelmet el kell utasítani. Egyébként a működtetés egyedi feltételeiről az 

állami intézményfenntartóval kötött szerződésben kell rendelkezni. 

A működtetés átvállalásáról szóló nyilatkozatot – hasonlóan a működtetés átadásáról szóló 

nyilatkozathoz – 2013. január 1-jétől kezdődő időszakra nézve 2012. november 15. napjáig 

kellett megtenni. Egyébként pedig a működtetés átadásáról szóló nyilatkozat megtételére 

előírt határidők megfelelően irányadók.  

A középfokú oktatás-nevelés keretében a fenntartói és a működtetői jogok gyakorlása további 

differenciálást tesz szükségessé, mert a működtetési jog kizárólag a gimnáziumok és a 

kollégiumok esetében maradt az önkormányzatoknál. A szakképzési feladatot ellátó 

intézmények működtetését viszont az állam végzi, amely alatt a szakközépiskolában és a 

szakiskolában folyó képzés is értendő. 

 

2.3 Vagyonkezelői és használati jogosultság 
 

Az állami fenntartót a fenntartói és működtetői jogok mellett vagyonkezelői jog is megilleti. 

Abban az esetben, ha a működtetési jogot a települési önkormányzat gyakorolja, akkor az 

állami intézményfenntartó központot használati jog illeti meg a köznevelési feladatellátáshoz 

szükséges, az önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyonon. Mind a 

vagyonkezelői jog, mind a használati jog addig tart, míg az adott intézmény köznevelési 

feladatot szolgál. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (a továbbiakban: KIK), mint állami 

intézményfenntartó központnak mindkét jogosultsága ingyenes, azaz az önkormányzat ezért 

ellenértéket nem kap. A törvény a tulajdonos rendelkezési jogát is korlátozza, amikor 

kimondja, hogy ezen jogosultságok fennállásának ideje alatt az adott vagyontárgyat nem lehet 

elidegeníteni és megterhelni sem. Az adott ingó vagy ingatlan bérbeadásáról is csak bizonyos 

körben dönthet: a használatba adás nem veszélyeztetheti a köznevelési feladatellátást. A 

köznevelési feladat ellátásának kereteit ebben a tekintetben a pedagógiai program, az SzMSz 

és a házirend határozza meg. 
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3. Komló Város közoktatási feladat-ellátásának bemutatása 
2011 és 2013 között 

 

Ezen fejezetben bemutatásra kerül Komló város közoktatási/köznevelési intézményrendszere 

és annak átalakítása.  Elmondható hogy az elmúlt 3 év a köznevelés folyamatos 

átszervezésének időszaka volt, mely abban különbözött az előző évek átszervezéseitől, hogy 

nem a gyermeklétszám csökkenése miatti gazdaságossági intézkedések, hanem a jogszabályi 

változások indukálták. 

 

3.1 Komló város köznevelés feladat-ellátásának bemutatása a 
2011/2012-es tanévben 
 

Komló Város Önkormányzata köznevelési feladatait a 2011/2012-es tanévben egyrészt önálló 

intézményfenntartással, másrészt intézményfenntartó társulás tagjaként látta el az alábbi 

struktúrában: 

 

3.1.1.Komló Város Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási 
intézmények 

 

1.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 

7300 Komló, Templom tér 2. szám alatti többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, 

mely székhelyén általános iskolai feladatot lát el. Telephelyei neve címe: Belvárosi Óvoda, 

7300 Komló, Templom tér 1. óvodai feladat-ellátás, Gesztenyési Óvoda 7300 Komló, Rózsa 

u. 9. óvodai feladat-ellátás. A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény önállóan 

működő intézmény volt, gazdálkodását Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 

Szervezete (a továbbiakban: GESZ) látta el. 

 

2.) Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános 

Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 32., telephelyei: Felsőszilvási Általános Iskola 7300 

Komló, Május 1. u. 13. általános iskolai feladat-ellátás,Felsőszilvási Óvoda, 7300 Komló, 

Május 1. u. 15. óvodai feladat-ellátás, Szilvási Óvoda, 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 
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óvodai feladat-ellátás. A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény önállóan működő 

intézmény volt, gazdálkodását a GESZ látta el. 

 

3.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 

Komló, Gagarin u. 4. székhelyen általános iskola feladat-ellátás, telephelyei Tompa M. utcai 

Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1., Mecsekjánosi Óvoda 7300 Komló, Iskola u. 39., 

Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. óvodai feladatellátással. A többcélú 

közös igazgatású közoktatási intézmény önállóan működőintézmény volt, gazdálkodását a 

GESZ látta el. 

 

3.1.2 Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
közoktatási intézmény 

 

Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 

Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálata (rövid neve. Kökönyösi Oktatási Központ” 

Szakközépiskola) 7300 Komló, Alkotmány u. 2. székhellyel, középiskolai, általános iskolai, 

óvodai, kollégiumi, alapfokú művészetoktatási, pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátással 

működött. Az intézmény önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény volt. 

 

A Kökönyösi Oktatási Központ közoktatási intézmény nyolc települési önkormányzat 

alapításával és fenntartásával működött. A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú 

„Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása” pályázati támogatás igénylésének feltétele volt – 

integrált közoktatási intézmények kialakítása. A pályázat benyújtásakor a települési 

önkormányzatok és a Baranya Megyei Önkormányzat vállalták, hogy az általuk fenntartott 

közoktatási intézmények egy központ létrehozásával működtek közös fenntartásban. Ennek 

köszönhetően alakult ki az alábbi többcélú, közös igazgatású közoktatási önállóan működő és 

gazdálkodó intézmény, melynek fenntartója a 7 települési önkormányzat (Komló, Liget, 

Mecsekpölöske, Mánfa, Magyarhertelend, Bodolyabér, Magyarszék) és a megyei 

önkormányzat által megalakított Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás lett, 

gazdálkodási feladatait pedig a GESZ végezte megállapodás alapján. 
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2011. december 31. napjával a Baranya Megyei Önkormányzat kilépett az intézményfenntartó 

társulásból – jogszabályi kötelezettsége miatt. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, 

a megyei önkormányzati intézmények és a fővárosi önkormányzatok egyes egészségügyi 

intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény rendelkezett arról, hogy a megyei 

önkormányzatok által fenntartott intézmények a Megyei Intézményfenntartó Központ 

fenntartásába kerülnek át. A Megyei Intézményfenntartó Központ nem lehet 

intézményfenntartó társulás tagja, a zavartalan működés biztosításához a finanszírozási 

megállapodás aláírására került sor az intézményfenntartó társulás és a Megyei 

Intézményfenntartó Központ között. 

 

A 12 feladat-ellátási helyből álló többcélú, közös igazgatású Kökönyösi Oktatási Központ  

Szakközépiskola  szervezeti  ábráját az 1. számú  ábra szemlélteti. 
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1. számú ábra 

Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola szervezeti felépítése 

Kökönyösi Oktatási 
Központ 

Szakközépsikola 

Egységes Iskola 
Intézményegység 

Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény EFAMI 

Óvodai 
Intézményegység 

Sallai utcai tagóvoda 

Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Középfokú 
Intézményegység 

Alapfokú 
Intézményegység 

Szakközépiskola 
székhelyintézmény 

Nagy László 
Gimnázium 

Nagy László 
Szakközépiskola, 

Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium 

Gagarin Általános 
Iskola 

Körtvélyesi tagóvoda Magyarszéki 
tagóvoda 

Magyarhertelendi 
tagóvoda 

Ligeti tagóvoda 

Magyarszéki 
Általános Iskola 
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3.2 Komló város köznevelési feladat-ellátásának bemutatása a 
2012/2013-as tanévben 
 

Komló Város Önkormányzata a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmények 

kialakításáról 96/2008. (VI.26.) számú határozatával döntött és hozta létre a fent felvázolt 

intézményhálózatot. A többcélú, közös igazgatású intézmények működtetését egyrészt 

gazdaságossági szempontok, másrészt szakmai szempontok indokolták, továbbá az Európai 

Uniós fejlesztési források tekintetében is előnyben részesültek azon közoktatási intézmények, 

melyek több közoktatási feladat ellátását biztosították. Az önkormányzat azonban készülve a 

Köznevelési törvényből adódó feladat-ellátás változásra átszervezte a többcélú közös 

igazgatású közoktatási intézményeket 2012. július 1. napjával tekintettel arra, hogy a többcélú 

közös igazgatású intézmények esetére a törvény nem adott felmentést az önkormányzat 

számára az átszervezés tilalmára. Amennyiben az önkormányzat nem készül előre a 

jogszabályi változásokra, úgy 2013. január 1. napjával a többcélú közös igazgatású 

közoktatási intézmények esetében az általános iskolai feladat-ellátás leválasztásával az 

önkormányzatnak 3 önálló óvodai intézmény fenntartásáról kellett volna gondoskodnia. Az 

átszervezéshez kapcsolódóan az önkormányzat a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolát 

a katolikus egyházmegye fenntartásába adta. 

 

3.2.1 Az átszervezést követően kialakult közoktatási feladat-ellátási 
szerkezet 

 

1.) Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin utca 4. szám 

alatti intézmény három óvodai telephelyét kiszervezte, mely a kialakításra került új 

óvodai intézményben működik tovább. A Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 

Komló, Gagarin utca 4. szám alatti székhellyel önállóan működő és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv marad, melynek gazdálkodását a GESZ látta el. 

 

2.) „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 7300 Komló, 

Függetlenség utca 32. székhelyen és a Május 1. u. 13. szám alatti telephelyen lévő 

intézmény önállóan működő költségvetési szerv maradt Szilvási Általános Iskola 
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néven, melynek gazdálkodását a GESZ látta el. A két óvodai telephely kiszervezésre 

került a megalapításra került óvodai intézményhez. 

 

3.) A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Templom tér 2. 

szám alatti intézményben a székhelyen lévő általános iskola fenntartója a Magyar 

Katolikus Egyház lett Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola néven, a 

két óvodai telephely kiszervezésre került a megalapításra kerülő óvodai intézményhez.  

 

 

4.) Az alábbi óvodai feladat-ellátási helyekkel magalapításra került az önállóan működő 

Komló Városi Óvoda, melynek gazdálkodását a GESZ végezte: 

 korábbi Tompa M. utcai Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. (székhely) 

 Belvárosi Óvoda Komló, Templom tér 1. 

 Gesztenyési Óvoda 7300 Komló, Rózsa u. 9. 

 Mecsekjánosi Óvoda 7300 Komló, Iskola u. 39. 

 Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 

 Szilvási Óvoda 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 

 Felsőszilvási Óvoda 7300 Komló, Május 1. u. 15. 

 

A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú „Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása” 

pályázat miatt a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola átszervezésére nem 

került sor, mivel a Közreműködő Szervezet álláspontja szerint az intézményátszervezés a 

támogatói szerződéssel ellentétes intézkedés lett volna. 

 

 

A közoktatási intézmények fenntartását a 2. számú ábra szemlélteti. A fenntartói feladatokat 

tehát egyrészt Komló Város Önkormányzata, másrészről a Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás gyakorolta. Az önállóan működő, azonban gazdálkodásukat 

tekintve részben önállóan gazdálkodó intézmények - a Kökönyösi Oktatási Központ 

Szakközépiskola kivételével – gazdálkodási feladatait a szintén Komló Város Önkormányzat 

fenntartásában működő Gazdasági Ellátó Szervezet végezte. 
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Az önállóan működő, önállóan gazdálkodó Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola  

esetében a fenntartó az intézményfenntartó társulás volt és az intézmény pénzügyi, gazdasági 

feladatait megállapodás alapján szintén a GESZ végezte.  
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2. számú ábra 



17 
 

 

4. A Köznevelési törvény hatályba lépéséhez kapcsolódó 
átszervezés 

 

 

Az önkormányzatnak a közoktatási feladat-ellátásával kapcsolatosan először a működtetés 

ellátásához kapcsolódóan kellett döntést hoznia. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú 

települési önkormányzat gondoskodik – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi 

területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmények vonatkozásában a Nkt. 76. §-ában meghatározott 

feladatok ellátásáról. A települési önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól - az ahhoz 

szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési 

intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez 

rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás 

mellett - felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával 

összefüggő rendkívüli esetben mentesül.  

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, illetékességi területén lévő 

köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatosan a 150/2012. (X.25.) számú 

határozatában döntött arról, hogy a működtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében 

kérelmet nyújt be a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve 

részére. 

 

A létrehozott tárcaközi bizottság az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján a helyi 

önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszterek egyetértésével megállapította, 

hogy Komló Város Önkormányzata felmentési kérelme elfogadható, azonban gazdasági és 

jövedelemtermelő képessége, saját bevételi lehetőségei és egyéb kondíciói biztonsággal 

megteremtik annak lehetőségét, hogy a köznevelési intézményeink működtetésével 

összefüggő, az állam által biztosított költségvetéshez hozzájáruljon, melynek mértékét - a 

2013. január 1. és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan – 18.117.000 forint/ hó 

összegben állapította meg.  
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A fenti döntés értelmében tehát Komló Város Önkormányzatának az alábbi köznevelési 

intézmények működtetéséhez kapcsolódóan évente 217.404.000.000 forint hozzájárulást 

kellett volna fizetnie. 

 

A GESZ által készített kimutatás alapján az intézményi működtetésre 2013. évre tervezett 

működési kiadás 151.000.000 forint volt, így az önkormányzat visszavonta a működtetés alóli 

felmentésre irányuló kérelmét. 

 

A Köznevelési tv. 2013. január 1-jei hatályba lépésével az új nevelési-oktatási 

intézményrendszernek már az újonnan hatályba lépő rendelkezéseknek kellett megfelelnie. A 

nevelési-oktatási feladatok átadás-átvételére a KIK, mint állami intézményfenntartó szervvel 

kellett Komló Város Önkormányzatának megállapodást kötni. 
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4.1  A megállapodások megkötése 
 

Az átadás-átvétel szabályait a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rögzítette, 

amelyet az Országgyűlés 2012. november 26-án fogadott el, a Magyar Közlönyben 

kihirdetésre pedig 2012. december 7-én került sor, és másnap hatályba is lépett. Ez a törvény 

határozza meg azokat a teendőket, amelyek az önkormányzati fenntartású intézmények 

átszervezésével kapcsolatosak. 

Megállapodás keretében kerültek átadásra az önkormányzat és a Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében a 

nevelési-oktatási feladatok, így Komló Város Önkormányzata 2 db megállapodást kötött a 

KIK-kel, egyet mint Komló Város Önkormányzata, egyet mint a Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése. A megállapodások pontosan tartalmazták 

azokat a köznevelési intézményeket, illetve azok intézményegységeit, amelyek fenntartása, 

illetve külön bontásban azokat, amelyek fenntartása és működtetése átkerült a KIK-hez.  

 

A köznevelési feladat átadásával az önkormányzat átadta a feladatellátással összefüggő 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat és a feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyont 

valamint hozzá tartozó dokumentációt. A KIK foglalkoztatotti állományába kerültek az 

intézménynél a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatokkal 

összefüggő igazgatási, szakmai és funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak, összesen 273 

fő. Az intézmény és más szerv vagy személy között fennálló szerződésállomány is átkerült a 

KIK-hez. Úgyszintén az intézmény követelésállományát és adósságállományát is számba 

kellett venni, hiszen ezzel is a fenntartó rendelkezik. A peres ügyeket is a feladatellátásban 

bekövetkezett jogutódlás folytán az állami intézményfenntartó központ vitte tovább. A 

megállapodásban külön ki kellett térni a hazai és uniós társfinanszírozású projektekre.  

 

A jogszabályok úgyszintén nem rendelkeztek róla, de a megállapodás keretében kellett 

rendezni az átadásra kerülő szakmai és funkcionális feladatok ellátáshoz szükséges 

informatikai, multifunkcionális és egyéb tárgyi eszközre, gépjárműre vonatkozó jogosultság 

kereteit. Ennélfogva teljes vagyonleltárt kellett készíteni, és a fenntartáshoz szükséges ingó és 
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ingatlan vagyonelemek ingyenes használatba vagy vagyonkezelésbe adásáról kellett 

rendelkezni. 

A tárgyi eszközök átadása részben a köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói 

(működtetői) jogok átadásával, részben a szakmai feladat ellátásával összefüggésben került át 

az új fenntartóhoz (működtetőhöz): informatikai és multifunkcionális eszközök, irodai 

bútorok, taneszközök, gépjárművek stb. Valamennyi ingó vagyon ingyenes használatba vagy 

vagyonkezelésbe került. 

 

A megállapodásokat törvényi rendelkezés folytán a KIK képviseletében, az intézmény 

székhelye szerinti tankerület igazgatója írta alá. A megállapodást legkésőbb 2012. december 

15-ig meg kellett kötnie az önkormányzatnak az állami intézményfenntartóval.  

A megállapodás megkötésére előírt törvényi határidő azonban olyan kötelezettséget rótt az 

önkormányzatra, amely a valóságban nehezen volt kivitelezhető, tekintettel a korábbiakban 

már említett, 2012. évi CLXXXVIII. törvény meghozatalának és hatálybalépésének 

körülményeire, hiszen a törvény 2012. december  7-én jelent csak meg a Magyar Közlönyben, 

így az önkormányzatnak nyolc napja maradt arra, hogy a megállapodás megkötéséhez 

szükséges valamennyi feltételt teljesítse. A jogalkotó teljesen figyelmen kívül hagyta az 

önkormányzati rendszer sajátos döntéshozatali mechanizmusát, hiszen az önkormányzat 

nevében megállapodás megkötéséről a képviselő-testület határozatban rendelkezik, ebben 

adhat felhatalmazást a polgármesternek, hogy az önkormányzat nevében írja alá a 

megállapodást. Tovább nehezítette az átadás-átvétel előkészítését az a tény, hogy a 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola átszervezésének engedélye december 10-én 

érkezett meg. 

 

Jóllehet az átadás-átvételről szóló megállapodás számos kérdést rendezett, de az intézmények 

tényleges működésére nézve gyakorlatilag semmilyen előírást nem tartalmazott. Így például a 

közös használatú ingatlanok tekintetében a használat mértékét és az elszámolás szabályait 

esetről-esetre kellett rögzíteni. 2013. február 1-jén jelent meg a Magyar Közlönyben a 

26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet, amely rögzítette az önkormányzatok által finanszírozandó 

dologi kiadások és bevételek körét. A „kimaradt részek” viszont már az állami fenntartó 

terheit képezik. De joggal merült fel a kérdés, hogy hogyan értelmezzük a Köznevelési tv. 

azon rendelkezését, ami előírja az önkormányzatok számára, hogy köteles ellátni minden 

feladatot, amely az ingatlanban a köznevelési feladat megfelelő szakmai színvonalon és 

biztonságban történő ellátását biztosítja.  
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A működtetéssel összefüggő költségviselésre nézve tehát a KIK és az önkormányzat újabb 

szerződést kellett, hogy kössön, hiszen nemcsak a köznevelési intézmények átadás-átvételéről 

szóló megállapodás nem tartalmazott erre nézve rendelkezést, hanem jogszabály sem 

szabályozta ezt a kérdést.  

 

4.2 Átszervezés 
 

Az átadás-átvételi megállapodás megkötésével, és annak végrehajtásával összefüggésben az 

önkormányzatnak a köznevelési intézmények alapító okiratait is módosítania kellett, hiszen az 

alapító szerv kötelezettsége, hogy az alapító okiratot a jogszabály rendelkezéseinek 

megfelelően módosítsa.  Az önkormányzati fenntartó kötelezettsége volt tehát az, hogy 2013. 

január 1-jei hatállyal módosítsa az általa fenntartott többcélú intézmények alapító okiratát oly 

módon, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot lásson el.  

 

A korábban felvázolt 2012. július 1. napjával végrehajtott többcélú közös igazgatású 

közoktatási intézmények átszervezése következtében az általános iskolák KIK részére történő 

átadása viszonylag zökkenőmentesen megtörténhetett. A Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 

intézmény átszervezése, azonban komoly feladatot rótt az önkormányzatra. A Köznevelési tv. 

nem adott arra lehetőséget, hogy a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus 

hónapok kivételével – nevelési évben iskolát alapítson, iskolát, kollégiumot, óvodát 

átszervezzen, megszüntessen, és úgyszintén kizárt a fenntartói jog átadása, valamint iskola, 

kollégium, óvoda feladatainak megváltoztatása. A többcélú közös igazgatású intézmény 

feladatai közül tehát kivezetésre kerültek az állami feladat-ellátásba került oktatási feladatok, 

azonban a megmaradt óvodai feladatok átszervezésére nem adott a jogszabály lehetőséget. A 

megmaradt 5 óvodai feladat-ellátási hely Komló és Térsége Óvodái néven működött tovább 

2013. január 1. napjától 2013. június 30 napjáig a Kökönyös Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás fenntartásában, mely intézménynek új OM azonosító igénylésére volt szükség, mivel 

az intézményből állami fenntartásba került intézményi rész (feladat-ellátási helyek) a 

jogszabálynak megfelelően vitte magával az intézmény OM azonosítóját. 
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4.3.Vagyonkezelési és  használati szerződés 
 

A KIK részére fenntartásra, fenntartásra és működtetésre átadott intézmények tekintetében az 

önkormányzat és a KIK közötti fenntartás és működtetés esetén vagyonkezelői, csak 

fenntartás esetén ingyenes használatba adásról szóló megállapodás megkötésére volt szükség 

2014. április 30. napjáig. Ezen megállapodásokban került rendezésre az ingatlanhoz és 

ingóságokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a működtetéshez kapcsolódó költségek 

megosztása.  Igyekeztünk mérési pontok kialakításával, almérők felszerelésével pontosan 

mérhetővé tenni a fogyasztást, hiszen minden ingatlan esetében az ingatlanhasználaton a KIK 

és az önkormányzat osztozik.  

 

Azon két ingatlan esetében, amelyek vagyonkezelésbe kerültek a KIK-hez a működési 

költségek megosztása nem volt egyszerű, hiszen mindkét ingatlanban van olyan ingatlanrész, 

amely a benne ellátott köznevelési feladat-ellátás típusa (szakközépiskola, szakiskola) miatt 

vagyonkezelésbe került, és volt olyan ingatlanrész, amely a benne ellátott köznevelési feladat-

ellátás típusa (kollégium, gimnázium) használatba került a KIK-hez, illetve van konyha és 

étterem mely továbbra is az önkormányzat használatában maradt. 

 

Az ingóságok rendezése sem volt egyszerű, sőt a mai napig megoldatlan a korábban megyei 

önkormányzat fenntartásában működő, majd a MIK-hez átkerült középfokú intézmények 

2009 júliusa (a középfokú intézmények társulási fenntartásba kerülése) előtt beszerzett 

eszközeinek önkormányzat részére történő átadása. 

 

A megállapodásokon túlmenően a köznevelési intézmények működtető települési 

önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó dologi kiadások és bevételek körét a 26/2013. 

(II. 12.) Kormányrendelet (1. számú melléklet) pontosította, mely egyértelművé tette, hogy az 

önkormányzat feladata szigorúan a működtetéshez kapcsolódó költségek viselése, a 

köznevelési intézmény szakmai tevékenységhez kapcsolódó dologi költségek viselése pedig a 

KIK feladata.  

Ennek ellenére még mindig vannak olyan dologi költségtételek, melyek tekintetében nincs 

egyértelmű jogszabályi szabályozás, amely konfliktusforrást jelent a KIK és a működtető 

önkormányzat között (pl. úszásoktatás finanszírozása). 
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Általánosságban elmondható, hogy a köznevelés rendszerének átszervezését úgy kellett az 

önkormányzatnak végrehajtani, úgy kellett a működtetésről dönteni - a jogszabályok későn 

történő megjelenése és azok szabályozási hiányosságai miatt – hogy feltételek, a források nem 

voltak egyértelműek. 

 

4.4 Egyéb eljárási nehézségek 

 

Az intézményátszervezés kapcsán külön megoldásra váró problémaként jelentkezett a 

gyermekétkeztetés biztosítása. A többi gyermekkel együtt nem nevelhető, illetve együtt nem 

oktatható sajátos nevelésű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását ellátó intézmények 

tekintetében a gyermekétkeztetési feladatok a megyei intézményfenntartó központokhoz (a 

továbbiakban: MIK) tartoztak, amelyek 2013. március 31-én beolvadással megszűntek. 

Eredetileg 2012. december 31. napjával szűnt volna meg a MIK, és lett volna önkormányzati 

feladat a gyermekétkeztetés, de nem sikerült ezt előkészíteni, így a megszűnésüket három 

hónappal elhalasztották. Komló területén működő Baranya Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban: BM EGYMI) esetében a 

gyermekétkeztetés biztosítása viszont az önkormányzat feladata lett 2013. január 1. napjával. 

A Gyvt. ugyanis azt mondja, hogy az önkormányzat valamennyi, az általa fenntartott 

óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a 

gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási 

napokon” a déli meleg főétkezést és két további étkezést biztosít. Az önkormányzat nem 

kapott információt a feladatellátáshoz, illetve az átszervezés kapcsán a feladataink 

előkészítéséhez, így a MIK-kel, nem jött létre megállapodás. 

 

Az önkormányzat a BM EGYMI intézményében konyhai feladat-ellátásban dolgozó 

közalkalmazottakat ugyan átvette 2013. január 1. napjával, de a feladat-ellátási megállapodás 

aláírására csak BM GYMI KIK-hez történő átvételét követően került sor. Az önkormányzat 

71/2013. (V. 30.) számú határozatával kötött megállapodást a KIK-kel a közétkeztetés 

feladat-ellátására, azonban a gyermekétkeztetés biztosításáról az önkormányzat a 

megállapodás megkötéséig is folyamatosan gondoskodott. A feladat-átadás átvételét a 

technikai nehézségek mellett tovább bonyolította az a tény is, hogy az intézménybe járó 

diákoktól a megyei fenntartó egyáltalán nem szedett étkezési térítési díjat, illetve, hogy a 
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jogszabály alapján az önkormányzat csak 1 fő és további 2 étkezés biztosítását köteles ellátni, 

ezen intézmény esetében napi ötszöri étkezés biztosítása szükséges.  

 

A gyermekétkeztetési feladatokat az Önkormányzat a GESZ közreműködésével látja el. A 

gyermekétkeztetés biztosítását a GESZ a MEVID Zrt.-vel kötött szerződés keretében 

biztosítja. 
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5. A Komló város köznevelési feladat-ellátásának bemutatása 
a köznevelési törvény hatálybalépését követően 
(fenntartás – működtetés) 

 

 

A Köznevelési törvény hatályba lépését követően az önkormányzat kötelező feladata tehát a 

köznevelési feladatok közül az óvodai feladat-ellátás biztosítása maradt, melyet saját 

intézményfenntartással biztosít.  

 

Jelen tanulmánynak nem képezi részét az óvodai feladat-ellátás intézményi hatékonyságának 

és kapcsolattartásának vizsgálata, hiszen az óvodai intézményrendszer tekintetében az 

önkormányzat szerepe, feladata nem változott a Nkt. hatályba lépésével. Az intézmény 

fenntartói jogait az önkormányzat gyakorolja, az intézmény gazdálkodását a GESZ végzi. Az 

önállóan működő Komló Városi Óvoda 1 székhely intézmény mellett 8 tagintézmény alkotja, 

ahol összesen 29 csoportban történik a feladat-ellátás. Azzal, hogy az önkormányzat egy 

intézménybe integrálta az óvodákat, mind gazdaságilag, mind szakmailag biztosított az 

intézmény hatékony működtetése. Az intézmény magasabb vezetője szoros, napi kapcsolatot 

tart a gazdálkodáshoz kapcsolódóan a GESZ vezetőjével, illetve a szakmai, fenntartói, 

ingatlan felújítási kérdések tekintetében a Városüzemeltetési és Intézményfelügyeleti 

Irodával. Az intézmény fenntartásához kapcsolódóan a hatékony működéshez szükséges 

döntéseket az önkormányzat a rendelkezésére álló források és az ellátotti létszám 

alakulásának figyelembe vételével gyorsan, közvetlenül meg tudja hozni. 

 

Komló Város Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló intézmény: 

sorszám OM 

azonosító 

Intézmény neve Intézmény székhelye 

1. 201650 
Komló Városi Óvoda  

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 

2. 201650 

Komló Városi Óvoda 

 

Kökönyösi Óvoda 

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 

 

Telephely 
7300 Komló, Jó szerencsét u.1 

3. 201650 

Komló Városi Óvoda 

 

Körtvélyesi Óvoda 

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 

 

Telephely 
7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 

4. 201650 

Komló Városi Óvoda 

 
Belvárosi Óvoda 

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 

 
Telephely 

7300 Komló, Templom tér 1. 
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5. 201650 

Komló Városi Óvoda 

 

Gesztenyési Óvoda 

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 

 

Telephely 

7300 Komló, Rózsa u. 9. 

6. 201650 

Komló Városi Óvoda 
 

Hunyadi Óvoda 

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 
 

Telephely 

7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 

7. 201650 

Komló Városi Óvoda 

 

Szilvási Óvoda 

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 

 

Telephely 
7300 Komló, Függetlenség u. 30. 

8. 201650 

Komló Városi Óvoda 

 
Felsőszilvási Óvoda 

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 

 
Telephely 

7300 Komló, Május 1. u. 15. 

9. 201650 

Komló Városi Óvoda 

 
Mecsekjánosi Óvoda 

7300 Komló, Tompa M. u 2/1 

 
Telephely 

7300 Komló, Iskola u. 39. 
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5.1. Az önkormányzat és a KIK köznevelési feladatmegosztásának 
bemutatása 
 

Komló Város Önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátáson túl „az illetékességi 

területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyon” működtetéséről gondoskodni. 

 

A KIK fenntartásában és Komló Város Önkormányzat működtetésében álló 

intézmények 

 

sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 

1. 027207 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági 

Általános Iskola 

7300 Komló, Gagarin u.4. 

2. 027207 Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 32. 

3. 201286 

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, 

Kollégiuma, Alapfokú Művészeti Iskola 

 

tagintézmény 

Gagarin Általános Iskola 

7300 Komló, Alkotmány utca 2. 

 

 

Telephely: 

7300 Komló, Fürst Sándor utca 1. 

4. 
 

201286 

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, 

Kollégiuma, Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Nagy László Gimnázium tagintézménye 

 

 

7300 Komló, Alkotmány u.2. 

 

 

Telephely: 

7300 Komló, Alkotmány u. 2. 

5. 
 

201286 

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, 

Kollégiuma, Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézménye 

 

 

7300 Komló, Alkotmány u. 2. 

 

Telephely: 

7300 Komló, 48-as tér 7. 

6. 201286 

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, 

Kollégiuma, Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézménye 

 

7300 Komló, Alkotmány u. 2. 

 

 

Telephely: 

7300 Komló, Pécsi u. 51. 

7. 201286 

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, 

Kollégiuma, Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Kollégium feladat-ellátási hely 

 

7300 Komló, Alkotmány u. 2. 

 

Telephely: 

7300 Komló, Ságvári u. 1. 
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A KIK fenntartásában és működtetésében álló intézmények: 

 

sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 

1. 201286 

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális 

Szakiskola, Kollégiuma, Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 

Kökönyösi  Szakközépiskola 

székhelyintézménye 

 

 

7300 Komló, Alkotmány utca 2. 

2. 201286 

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális 

Szakiskola, Kollégiuma, Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 

Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium 

tagintézmény – a Kollégiumi feladat-ellátási 

hely kivételével 

  

7300 Komló, Alkotmány utca 2. 

 

 

 

 

Telephely 

7300 Komló, Ságvári utca 1. 
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5.2 A Komló város új köznevelési intézményhálózatának fenntartói és 
működtetői rendszere 

 

Az átstrukturálódott köznevelési rendszerbe új szereplőként jelent meg a KIK, illetve a 

korábbi szereplők önkormányzat, polgármesteri hivatal, GESZ szerepkörei is megváltoztak. 

Ahhoz, hogy az új struktúra - melyet a 3. számú ábra szemléltet - hatékonyan tudjon működni 

elengedhetetlen az intézmények kapcsolattartásának fejlesztése, az információáramlás 

folyamatának korszerűsítése. 

 

Annak érdekében, hogy a hatékony kapcsolattartás rendszere kialakításra kerülhessen 

szükséges ismertetni a köznevelési rendszer szereplőinek feladatát, tevékenységét. 

 

5.2.1 Önkormányzat, Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési és Intézményfelügyeleti Iroda 
 

Az önkormányzat intézményfenntartói feladataihoz kapcsolódó döntés előkészítés és 

végrehajtás a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és 

Intézményfelügyeleti Irodájának feladata.  

Az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények működtetéséből eredő alábbi feladatok 

tartoznak az irodához: 

a) Kapcsolattartás a komlói tankerület igazgatójával.  

b) Az állam által fenntartott köznevelési intézmények működtetésének átvállalásra vonatkozó 

kérelem előkészítése 

c) Az intézmények működtetésére kötött szerződés teljesülésének figyelemmel kísérése, 

annak esetleges módosításának előkészítése. 

d) Az önkormányzat, mint működtető egyetértését igénylő döntések előkészítése az  

intézmények szervezeti és működési szabályzata, házirendje és pedagógiai programja azon  

rendelkezéseinek vonatkozásában, amelynek hatására az önkormányzatra  

többletkötelezettség hárul.  

e) Az intézmények megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,  

nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával  

összefüggő fenntartói döntés meghozatalához szükséges vélemény kialakításához szükséges 

önkormányzati döntést előkészítése.  
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f) Az önkormányzat véleményét tartalmazó az iskolák  felvételi körzetének megállapítására 

vonatkozó döntés előkészítése a kormányhivatal részére.  

g)  Közreműködik az egyeztetésben a köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény 

működtetését érintő módosításának vonatkozásában.  

h) A nevelési- oktatási intézményekben működő iskolaszék, szülői szervezet, továbbá az  

iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeinek biztosításában való  

közreműködés. 

 

5.2.2 Gazdasági Ellátó Szervezet bemutatása 
 

A GESZ alapfeladatként ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 

gazdálkodási feladatait az intézményekkel kötött együttműködési megállapodás alapján, mely 

magában foglalja az alábbi tevékenységeket: 

 a gazdálkodás-szervezési, 

 a pénzügyi,  

 a számviteli,  

 a munkaügyi, és 

 a működtetési feladatokat. 

Üzemelteti 

 a főzőkonyhákat az óvodai feladat-ellátási helyek kivételével,  

Hatáskörébe tartozik: 

 a tárgyi eszközök karbantartása,  

 a tárgyi eszközök és a vagyon hasznosítása, 

 a takarítás,  

 az őrzés, védelem,  

 a szállítási feladatok megszervezése.  

 

A KIK fenntartásában és az önkormányzat működtetésében lévő intézmények esetében a 

működtetés feladat-ellátását a GESZ végzi, melyhez kapcsoló átszervezés jelentős mértékben 

érintette a GESZ intézményét. 

Az átszervezés érintette a munkáltatói jogköröket is. Az önkormányzat működtetésében 

maradt köznevelési intézmények esetében a technikai dolgozók és a KIK fenntartásában lévő 

intézmények főzőkonyháiban dolgozó alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogkört a 
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GESZ igazgatója gyakorolja. Az intézmény létszáma 15 fő konyhai dolgozóval, 25 fő 

takarítónővel, 6 fő karbantartóval és 11 fő a működtetéshez kapcsolódó egyéb munkakörben 

alkalmazott munkavállalóval emelkedett. 

 

A fenti átszervezés jelentős költségvetési megtakarítást eredményezett, mely megtakarítás az 

intézmények konyháinak HACCP rendszernek megfelelő felújítására került felhasználásra. Az 

átszervezés következtében hatékonyabbá vált a karbantartás feladatának ellátása, továbbá a 

takarítás folyamatának egységesítése is megtörtént. 

 

5.2.3.Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének 
bemutatása 
 

A KIK Komló Tankerülete a Komló Város Önkormányzata által biztosított, Kossuth L. u 103. 

szám alatt található ingatlanban került kialakításra. Az önkormányzat a KIK rendelkezésére 

bocsátotta a szükséges helyiséget bútorokkal, technikai felszereléssel együtt.  

A Tankerület feladatai 

A tankerület főbb feladatai: 

a. • tanügyigazgatás 

b. • személyzeti ügyek 

c. • pénzügy 

d. • vagyongazdálkodás, műszaki ügyek. 

 

A tankerületben a tankerületi igazgató irányítása alatt 1 fő humánpolitikai referens, 1 fő 

pénzügyi-gazdasági ügyintéző, 1 fő pénzügyi referens, 1 fő irodavezető, 1 fő projektreferens, 

1 fő tanügy-igazgatási referens dolgozik 

 

A tankerület vezetője a tankerületi igazgató, aki a jogszabályoknak, közjogi 

szervezetszabályozó eszközöknek, szakmai követelményeknek és a KLIK belső irányítási 

eszközeinek megfelelően vezeti a területi szervet. Feladatköreit a KIK SZMSZ-ének 6. §-a 

szabályozza. Az SZMSZ–ben foglaltak alapján „a tankerület megszervezi és támogatja a 

tankerület illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészetoktatás 

fenntartói feladatainak ellátását, annak megvalósításához szakmai segítséget nyújt az 

intézményeknek. 
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Ennek keretében: 

a) közvetíti az ágazat által meghatározott szakmai elveket és szakmai koordinációt 

biztosít az illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények felé; 

b) szakmai segítséget nyújt az illetékességi területéhez tartozó köznevelési 

intézmények alapdokumentumainak, szabályzatainak előkészítéséhez; 

c) másodfokú döntést hoz a nevelési-oktatási intézmény első fokú döntése ellen 

jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá a tanulói jogviszony 

létesítésével, megszüntetésével, tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban 

érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában; 

d) elbírálja az iskolaszék, diákönkormányzat, szülői szervezet által a jognak 

megsértése miatt benyújtott kérelmeket; 

e) megszervezi és működteti a pedagógusok helyettesítő rendszerét; 

f) adatbázist működtet a területén működő köznevelési intézményekről; 

g) képviselő útján részt vesz az intézményi tanácsok munkájában; 

h) a köznevelési intézményekben fenntartói ellenőrzéseket végez; 

i) értékeli a köznevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok 

végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét; 

j) ellenőrzi a pedagógiai program, a házirend és az egyéb szabályzatok megtartását; 

k) az érintett települési nemzetiségi önkormányzat bevonásával évente felméri a 

magyar nyelvi előkészítés iránti igényt, az érintett első óvodai nevelési évre, az első 

iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében. 

l) a gazdálkodó szervezet irányításával ellátja a 3000 Fő alatti lélekszámú 

településeken lévő köznevelési intézmények, valamint azon 3000 fő lélekszám feletti 

településeken lévő köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatokat, 

amelyek a működtetést nem vállalták. 

m) együttműködést alakít ki és kapcsolatot tart az illetékességi területén működő 

települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel. 
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3.számú ábra 
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6. Intézményi kapcsolatok, kommunikáció a köznevelési 
rendszer szereplői között 

 

A köznevelési rendszer átalakítása egy teljesen új működtetői, fenntartói struktúrát hozott 

létre. Az új rendszerben az intézményi kapcsolatok kialakítását a szerepek, feladatok 

változása miatt újra kellett építeni, melyet nehezített az a tény, hogy az állami fenntartó 

szervezeti kialakítása az átadás-átvételkor nem volt teljes mértékben tisztázott, a KIK 

szervezeti és működési szabályzata 2013 tavaszának végére készült el. 

 

6.1. Az önkormányzat és a KIK közötti együttműködés főbb területei  
 

1. A működtető önkormányzat egyetértésének beszerzése: 

a. Ingatlan bővítésének, átalakításának elhatározása esetén, 

b. az intézmény alapdokumentumainak módosításakor abban az esetben, ha 

az többletköltséget ró a működtetőre 

2. A működtető önkormányzat véleményének kikérése: 

a. intézmény megszűntetésekor, 

b. nevének megállapításakor, 

c. feladatának megváltozásakor, 

d. vezetőjének megbízásakor és megbízásának visszavonásakor, 

e. intézményi pályázat benyújtásakor, amennyiben az érinti a működtetés 

költségeit. 

 

A működtető önkormányzat tájékoztatása: 

f.  a köznevelési intézmény munkájáról az intézményi beszámolók, 

munkatervek, beíratásról szóló tájékoztató megküldése, 

g. ingó vagyonelemek fizikai mozgatásáról. 

 

3. A működtető önkormányzat tájékoztatja az intézményfenntartó központot az 

intézmények éves működéséről a gazdaságossági, takarékossági szempontok 

alapján. 

4. Épületkihasználtság, kapacitáskihasználtság közös felmérése a feladatok 

hatékonyabb ellátása érdekében, szükség esetén javaslatok megfogalmazása. 
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Elmondható, hogy az átadás-átvétel során az önkormányzat és a KIK Komlói Tankerület 

közötti együttműködés, információáramlás megfelelő volt. Az esetlegesen felmerült 

nehézségeket elsősorban a jogszabály nem egyértelmű szabályozása, továbbá a KIK 

intézményi struktúrájából adódó nehézkes, hosszadalmas döntéshozási mechanizmusa okozta 

(pl. a 2012. december 15-én az önkormányzat által aláírt átadás-átvételről szóló megállapodás 

2013 szeptemberében került vissza aláírva az önkormányzathoz).  

 

Az önkormányzat és a KIK között fent részletezett együttműködési területek előre tervezhető 

feladatokat jelentenek. A feladatok jelentős része önkormányzati döntést igénylő kérdés, így 

ezen feladatok előre történő ütemezése szükséges is, mivel a képviselő-testület rendes üléseire 

havonta egy alkalommal kerül sor és a nyári időszakban július, augusztus hónapokban 

általában nincs a képviselő-testületnek rendes ülése.   Amennyiben a tanév előkészítéséhez 

kapcsolódóan (augusztus) a KIK tájékoztatja az önkormányzatot írásos formában arról, hogy 

az önkormányzati döntést igénylő feladatok tekintetében a következő tanévben milyen 

aktuális kérdésekről kell véleményt formálnia akkor elkerülhetőek lesznek olyan esetek, 

amikor az idő rövidsége miatt az önkormányzat nem tudja gyakorolni véleményezési jogkörét 

(pl. intézmény nevének megváltoztatása, intézményvezető kinevezése). 

  

Az épületek kapacitáskihasználtságának közös figyelemmel kísérése elengedhetetlen az épület 

hatékony működtetéséhez, melyhez segítséget nyújthat a KIK beiskolázásról szóló 

beszámolói.  

 

Az intézmények működési költségeinek tervezése tekintetében az önkormányzat és a KIK 

között megkötött használati szerződés 15. pontja rendelkezik, oly módon, hogy az 

önkormányzat a költségvetési koncepció előkészítésétől a költségvetési rendelet elfogadásáig 

a felek kölcsönösen együttműködnek. 

 

A KIK fenntartásában működő intézményeket érintő önkormányzat által megvalósított 

Európai Uniós pályázatok fenntartási időszakban vannak. Ezen pályázatok esetében szükséges 

az intézmények együttműködése, adatszolgáltatása a fenntartási időszakban vállalt 

kötelezettségek teljesítése tekintetében, melyhez a KIK közreműködése elengedhetetlen. A 

projektek tekintetében az önkormányzat konzorciumi megállapodást kötött a KIK-kel a 

fenntartási időszakra vonatkozóan. 
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Az önkormányzat, a Városüzemeltetési és Intézményfelügyeleti Iroda és KIK között az 

információáramlás, a kommunikáció megfelelően működik, mely köszönhető annak, hogy az 

érintettek az átszervezés előtt is a köznevelési rendszer szereplői voltak. A kapcsolattartása az 

adott ügynek megfelelően személyesen, telefonon, vagy írásban történik. 

 

A kommunikáció, az információáramlás hatékonyságát egyértelműen az együttműködésből 

adódó feladatok ütemezett tervezése jelentené. 
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6.2 GESZ és a KIK közötti együttműködés főbb területei 

 

A KIK fenntartásában és az önkormányzat működtetésében álló intézmények működtetéséhez 

kapcsolódó feladatok ellátását a GESZ végzi. A működtetés magában foglalja az ingó és az 

ingatlan vagyon működtetését, valamint a működtetéssel összefüggő személyi feltételek 

biztosítását. A KIK és a GESZ közötti együttműködés jellegéből adódóan szoros, szinte napi 

kapcsolattartást igényel a két intézmény között. 

 

A GESZ számára a feladatátvételből adódó jelentős mértékű létszámnövekedés komoly 

munkaszervezési feladatot jelentett, melynek eredményeképpen az intézmény azonban a 

feladat-ellátás hatékonyságának növelését érte el, mind a karbantartás, mind az étkeztetés 

feladat-ellátás tekintetében. 

 

Az ingatlanok közös használata okán a közüzemi díjak és az üzemeltetés költségeinek 

megosztása az önkormányzat és a KIK között megkötött használati és vagyonkezelési, 

valamint az étkeztetés feladat-ellátási szerződésekben kerültek szabályozásra. Azon közüzemi 

díjak melyek fogyasztás mérésének leválasztását nem lehetett megoldani a szerződésben 

rögzített arányban továbbszámlázással történik az önkormányzat intézményei 

(Városgondnokság, GESZ) és a KIK között.  

 

A takarítás, a karbantartás és az étkeztetés napi feladatainak koordinálását, ellenőrzését a 

GESZ 1 fő ügyintézője végzi, aki tartja a kapcsolatot az intézmények igazgatóival. Ezen 

feladatok esetében konfliktusforrást jelent az a tény, hogy technikai dolgozók felett korábban 

a munkáltatói jogot az intézmények igazgatói gyakorolták, akik szervezték, irányították és 

ellenőrizték munkájukat, most ezen jogköröket a GESZ vezetője gyakorolja, így azon 

esetekben, amikor a normál munkaidőn túl a technikai dolgozók munkájára van szükség (pl. 

hétvégi iskolai farsang) azt a GESZ vezetőjével egyeztetni szükséges. A munkaszervezés 

tekintetében a technikai dolgozók rendkívüli munkájának szervezését megkönnyítheti, ha az 

iskolaigazgatók a munkatervet a tanév kezdetekor megküldik a GESZ részére.   

 

A karbantartási munkák esetében az intézmény igazgatói közvetlenül e-mail-ben, vagy 

telefonon jelzik a GESZ felé igényüket, mely rendszer jól működik és az átszervezés előtti 

időszakhoz viszonyítva hatékonyabban, szakszerűbben szervezhető a különböző végzettségű 
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karbantartók munkája. Az intézményekben a kisebb felújítási munkák az intézmény 

igazgatóival egyeztetve a szünetek idejére kerülnek megszervezésre, melyek esetében 

szükséges, hogy a tanév vége előtt (legkésőbb április vége) az elvégzendő feladatokat az 

intézmények írásban jelezzék a GESZ felé.  

 

Az étkeztetés feladatellátását a GESZ végzi, mint korábban már említésre került a MEVID 

Zrt. közreműködésével. Az étkeztetés tekintetében kiemelkedő jelentőségű az összehangolt, 

hatékony együttműködés a GESZ és az intézmények között. Az önkormányzat, a KIK és az 

intézmények közötti megállapodás alapján a térítési díjat az intézmény iskolatitkára szedi. Az 

intézmények az étkezések megrendelését közvetlenül hetente a MEVID Zrt. részére küldik 

meg. A pótrendeléseket és lemondásokat a tárgynapot megelőző napon 9 óráig jelzik (hétfői 

napra pénteken). Az intézmények az étkeztetésben résztvevők adagszámáról az intézmények 

tanulói vonatkozásában havonta kimutatást küldenek a GESZ-nek folyamatosan jelezve a 

változásokat. Az intézmények a térítési díj kedvezményeket nyilvántartják, a megállapítás 

alapjául szolgáló dokumentumok érvényességét figyelemmel kísérik és a díj kedvezmények 

megállapításának alapjául szolgáló dokumentációt megőrzik.  

 

A vagyonhasznosítása esetében is az eddig megszokottól eltérő eljárást kell alkalmazniuk az 

igazgatóknak, mely az átszervezést követően nem mindig ment zökkenő mentesen. Az KIK 

által fenntartott és önkormányzat által működtetett intézmények esetén a vagyongazdálkodást 

a GESZ végzi. Az intézményt rendszeresen, vagy időszakonként bérbe vevő szervezetek, 

személyek esetében a GESZ jogosult a szükséges szerződések megkötésére és a bérleti díjak 

beszedésére. 

 

A GESZ és KIK között az információáramlás, kommunikáció megfelelően működik, mely 

köszönhető annak, hogy az érintettek az átszervezés előtt is a köznevelési rendszer szereplői 

voltak. A kapcsolattartás az adott ügynek megfelelően személyesen, telefonon, vagy írásban 

történik.  
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7. Összefoglaló és intézkedési javaslatok 
 

 

A tanulmányban áttekintésre került a köznevelési rendszer strukturális átalakítása, az 

átalakítás folyamata, a fenntartói és működtetői feladatok szétválasztásához kapcsolódó 

nehézségek,  valamint ezen változások hatása Komló város köznevelési rendszerére. 

 

A több évtizede működő intézményi kapcsolatok átalakítása komoly kihívást jelentett és 

jelent még ma is a köznevelési rendszer szereplői számára. Az alábbiakban összefoglalásra 

kerülnek azon javaslatok, mely a kialakult új köznevelési rendszer működésének 

hatékonyságát eredményezhetik: 

 

1.) Az önkormányzati döntést igénylő kérésekről és annak ütemezéséről (pl. 

intézményvezetői kinevezés) a KIK Komlói Tankerületének igazgatója minden tanév 

megkezdése előtt augusztus végén írásban tájékoztatja a polgármestert és a 

Városüzemeltetési és Intézményfelügyeleti Iroda vezetőjét. 

 

2.) A Városüzemeltetési és Intézményfelügyeleti Iroda vezetője írásban tájékoztatja a 

KIK tankerületének vezetőjét a képviselő-testületi ülések várható időpontjáról. 

 

3.) A KIK Komlói Tankerületének igazgatója a tanév végén írásban tájékoztatást készít a 

tankerület előző évi munkájáról, külön kitérve az intézményi kapacitáskihasználtságra. 

 

4.) A KIK Komlói tankerületének igazgatója az iskolai beíratást követően tájékoztatót 

készít a beíratásról, igazodva az óvodai beíratásról szóló tájékoztatóhoz. 

 

5.) Szükséges lenne, hogy a karbantartás tekintetében az intézmények az elvégzendő 

feladatokat a felmerülést követően telefonon és írásban (e-mai) is jelezzék a GESZ 

felé. 

 

6.) A felújítási munkálatok esetében az intézmények vezetői a tanév vége előtt, legkésőbb 

április végéig írásban jelezzék a nyári szünetben szükséges felújítási munkálatokat a 

GESZ részére. 
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7.) A technikai dolgozók rendkívüli munkájának szervezése érdekében a KIK a tanév 

elején megküldi az intézmények munkatervét a GESZ részére. 

 

 

A javasolt intézkedéseket célszerű lenne megállapodás formájában rögzíteni, mely minden 

szereplő számára pontosan szabályozná az együttműködés kereteit. Javaslom ezt annak 

ellenére, hogy a köznevelési intézményrendszer átalakítása során  a KIK szervezeti méreteiből 

adódóan igen nehézkes és hosszadalmas eljárás a volt a megállapodások megkötése. 
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8. Melléklet 
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1. számú 

melléklet
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9. Források 
 

Magyarország Alaptörvénye 

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország 

helyi önkormányzatairól 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 

vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

258/2011. (XII. 17.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a 

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a nemzetei köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

6/2012. (III. 1.) NG M rendelet a törzskönyvi nyilvántartásról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2008. (VI. 26.) számú határozata 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2012. (XII.14.) számú határozata 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2012. (XII.14.) számú határozata 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I. 21.) számú határozata 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2013. (V. 30.) számú határozata 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I. 21.) számú határozata 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

 


