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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt), valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek a 
gyermekek óvodai beíratásának kérdésével foglalkoznak. 
Az Nkt. értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt.  
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben hozott 1/2018. 
(II.20.) számú határozata alapján a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratások 
2018. április 25-26. napján lezajlottak, melyek eredményeként pozitívumként megállapítható, 
hogy az előzetes felmérések alapján várt beiratkozási létszámnál jóval több, összesen 155 
gyermeket írattak be a Komló Városi Óvoda tagintézményeibe. 
  
A létszámok alakulásáról és az engedélyezett csoportok számáról szóló egyeztetések során a 
Kökönyösi és a Körtvélyesi Tagóvoda esetében merült fel csoportszám emelésnek, valamint a 
Hunyadi Utcai Tagóvoda esetében csoportszám csökkentésnek lehetősége az alábbiak szerint: 

- A Kökönyösi Tagóvodában jelenleg 75 férőhelyen (3 csoport) 87 gyermek nevelése 
történik, mely létszámból 2018. szeptemberétől 23 gyermek megy iskolába. Az 
óvodában maradó 64 fő mellé 30 fő iratkozott be, melyből 28 gyermek nyer felvételt, 
2 gyermek előjegyzésre kerül, továbbá egy gyermek a Komló Városi Óvodába kerül 
átirányításra. Így 2018. szeptemberétől a Tagóvodában várhatóan az engedélyezett 75 
férőhelyen 91 gyermek nevelése történne.  

- A Körtvélyesi Tagóvodában jelenleg 125 férőhelyen (5 csoport) 132 gyermek nevelése 
történik, mely létszámból 2018. szeptemberétől 22 gyermek megy iskolába. Az 
óvodában maradó 110 fő mellé 34 fő iratkozott be, melyből 31 gyermek nyer felvételt, 
3 fő előjegyzésre kerül. Így 2018. szeptemberétől a Tagóvodában várhatóan az 
engedélyezett 125 férőhelyen 135 gyermek nevelése történne, továbbá további 6 
gyermek felvételére kerül sor 2018. decemberéig. előreláthatóan ekkor 141 gyermek 
nevelése fog történni a Tagóvodában.  Fontos tény, hogy az intézményben a következő 
tanévben sajátos nevelési igényű gyermekek száma várhatóan 12 fő lesz.  

- A Hunyadi Utcai Tagóvodában jelenleg 75 férőhelyen 64 gyermek nevelése történik, 
mely létszámból 2018. szeptemberétől 19 gyermek megy iskolába. Az óvodában 
maradó 45 fő mellé 14 fő iratkozott be, melyből 7 gyermek nyer felvételt, 7 fő - 
életkora miatt - előjegyzésre kerül. (A 7 fő előjegyzett gyermek közül 4 fő csak 2018. 
januárját követően tölti be a 2,5 életévét.) Így 2018. szeptemberétől a Tagóvodában 
várhatóan az engedélyezett 75 férőhelyen 54 gyermek nevelése történne. Az 
intézményben a következő tanévben sajátos nevelési igényű gyermekek száma 
várhatóan 5 fő lesz.  
 

Fenti adatok alapján megállapítható, hogy a jelenleg meghatározott csoportszámok alapján a 
Hunyadi Utcai Tagóvodában 18-19 fős, a Kökönyösi Tagóvodában 30 fős, a Körtvélyesi 
Tagóvodában 27-28 fős csoportok indulnának, továbbá az elmúlt év tapasztalata alapján 
megállapítható, hogy ez utóbbi két tagóvoda körzetében az év közbeni beiratkozások száma is 
kiemelkedően magas. 



 
Fenti adatokra tekintettel indokoltnak tartom és javaslom, hogy a 2018/2019-es nevelési 
évben az indítható csoportok száma a Kökönyösi Tagóvodában a jelenlegi 3 csoport helyett 4 
csoportban, a Körtvélyesi Tagóvodában a jelenlegi 5 csoport helyett 6 csoportban, a Hunyadi 
Utcai Tagóvodában a jelenlegi 3 csoport helyett 2 csoportban kerüljön megállapításra.  
  
A javasolt csoportszám emelésének eredményeként az érintett tagóvodákban várhatóan 23-24 
fős csoportok működhetnek.  
 
Az elmúlt évek alapján sajnálatos tényként állapítható meg, hogy a Hunyadi Utcai 
Tagóvodába egyre kevesebb gyermek iratkozik be. Amennyiben a következő nevelési évben a 
jelenlegi 3 csoport csökkentésére sor kerül, úgy 2 csoportban 54 gyermek nevelése történne, 
mely 27 fős csoportlétszámokat jelentene.  
Fontos megemlíteni azt az előző évek adatai alapján, hogy a szeptemberi tényleges létszám 
néhány fővel mindig kevesebb, mint a beiratkozás idején előrevetített létszám. 
 
Az indítható csoportszám, valamint az engedélyezett férőhelyszám emelése és csökkentése az 
intézmény alapító okiratának módosítását is eredményezi, így ez a változás a vonatkozó 
jogszabályok értelmében intézményátszervezésnek minősül.  
Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény 
átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az 
intézmény alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek, valamint nemzetiségi nevelés-
oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a pedagógusok szakszervezetének helyi tagjai is véleményezik az 
átszervezési javaslatot. 
 
Annak érdekében, hogy a fent részletezett csoportszám változásokra vonatkozó döntés 
meghozatalára a jogszabályban előírt határidőt betartva (tárgyév május utolsó napja) sor 
kerülhessen, az Nkt. által meghatározott szervezeteket levélben kértem, hogy a fenti 
átszervezési javaslatot véleményezzék.  
Ennek megfelelően az alábbi vélemények érkeztek be Önkormányzatunkhoz: 

- A Komló Városi Óvoda alkalmazotti közössége, valamint a szülői közössége 
megismerte és elfogadja a tervezett átszervezési javaslatot, azonban sajnálatukat 
fejezik ki a Hunyadi Utcai Tagóvodában történő csoportszám csökkenéssel 
kapcsolatosan.  

- Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a 31/2018. (V.14.) sz. 
határozatával, Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 29/2018. (V. 15.) 
sz. határozatával támogatja az átszervezési javaslatot. 

- A pedagógusok szakszervezetének helyi tagjai az átszervezési javaslattal egyetért, 
azonban megállapítja, hogy az évenkénti változások negatívan hatnak minden a 
gyermekekre, a szülőkre és az óvodapedagógusokra.  

 
A véleményezési eljárások során készült valamennyi jegyzőkönyv személyesen 
megtekinthető a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (7300 Komló, 
Városház tér 3. I. emelet 108. iroda).  
 
Az átszervezés következtében a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma a 
jelenlegi 79 főről 83 főre emelkedik az alábbiak miatt: 
Az Nkt. csoportonként két óvodapedagógus, egy dajka, és három csoportonként egy 
pedagógiai asszisztens alkalmazását teszi szükségessé. (A fent javasolt átszervezés 
eredményeként a jelenlegi 20 csoport helyett 21 csoport indulna 2018. szeptemberében).  



Egy új csoport indításához szükséges személyi feltételek biztosítása a Hunyadi Utcai 
Tagóvodából történő átirányítással megoldottá válik. A második új csoport elindításához 
szükséges személyi feltétel 4 fő határozott időre (2018/2019-es nevelési év végéig) történő 
foglalkoztatásával lenne biztosított, mely 4 fő személyi jellegű juttatásaira az októberben 
igényelhető állami támogatás nyújt fedezetet amennyiben a gyermeklétszám az előre jelzettek 
szerint alakul.  
Tekintettel arra, hogy az állami támogatás összegét megalapozó végleges létszám majd csak 
az októberi statisztika adatai alapján válik ismertté, illetve ettől függetlenül legalább a 
nevelési év végéig fenn kell tartani a többletfoglalkoztatást, így indokolt a 
többletfoglalkoztatás tárgyévi fedezetének remélt többletbevételétől független biztosítása. 
Javaslom, hogy ennek fedezeteként átmenetileg a Komló Városi Óvoda 2018. évi 
költségvetésében szereplő dologi kiadásainak terhére 2 millió Ft előirányzat, valamint az 
intézmény maradványából 5 millió Ft összeg zárolására kerüljön sor. Abban az esetben, ha a 
tényleges gyermeklétszám alacsonyabb teljesülése miatt az állami támogatás a személyi 
jellegű kiadásokat nem fedezi, úgy ez az összeg véglegesen zárolásra kerül. 
A jövő évi beiratkozási számok ismeretében a 2019/2020-as nevelési évben indítható 
csoportszámok és az engedélyezett álláshelyek számának újratárgyalása válhat szükségessé.  
 

 
II. 
 

Az óvodai beiratkozás adatait az alábbi táblázat tartalmazza, melyben a Komló Városi Óvodát 
érintő - fent részletezett - átszervezés megvalósítását követően kialakuló, a 2018. 
szeptemberétől engedélyezett csoport- és férőhelyszámok kerültek feltüntetésre. 
 
 

Telephely 
Engedélyezett 
csoportszám 

(férőhelyszám) 
Csoportok 

Várható 2018. 
októberi 

létszám (fő) 

Várható 2018. 
decemberi 
létszám (fő) 

Komló Városi Óvoda 
(Tompa M. u. 1/2.) 

3 (75) 

Tulipán 26 27 
Napocska 26 27 
Pillangó 26 26 

Összesen 78 80 

Hunyadi Utcai 
Tagóvoda 

2 (50) 

1. csoport 27 28 
2. csoport 27 28 

Összesen 54 56 

Szilvási Tagóvoda 4 (100) 

Szivárvány 26 26 
Csillag 26 25 

Bojtorján 22 25 
Lepke 24 24 

Összesen 98 100 

Körtvélyesi Tagóvoda 6 (150) 

Kanga 22 23 
Füles 23 24 
Tigris 22 23 

Róbert Gida 23 24 
Nyuszi 22 23 

Zsebibaba 23 24 
Összesen 135 141 



Kökönyösi Tagóvoda 4 (100) 

Maci 24 28 
Pillangó 21 22 
Csillag 24 24 
Csibike 22 21 

Összesen 91 95 

Mecsekjánosi 
Tagóvoda 

1 (25) 
Patakocska 19 20 

Összesen 19 20 

Gesztenyési Tagóvoda 1 (25) 
Vadgesztenye 20 20 

Összesen 20 20 

Összesen 21 (525) 
 

495 512 

 
A Hunyadi Utcai Tagóvoda esetében a csoportok megnevezései nem kerültek szerepeltetésre 
tekintettel arra, hogy jelenleg még nincs végleges döntés arról, hogy a működő Ihók-Mihók, 
Vackor és Aranyhal megnevezésű csoportok átszervezése következtében, melyik csoport 
kerül megszüntetésre.  
 
A fenti táblázatban szereplő 495 fő összlétszám 2018. decemberében várhatóan 512 főre fog 
emelkedni, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az óvoda 
felvegye azt a gyermeket is, aki tárgyév december 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. 
 
Az óvodai csoportok létszámhatárai az Nkt. 4. sz. mellékletében kerültek meghatározásra, 
mely szerint óvodai intézmény esetén a minimális létszám 13 fő, a maximális létszám 25 fő, 
átlaglétszám 20 fő. 
A beiratkozás adataiból megállapítható, hogy a gyermeklétszám minden tagóvodában 
meghaladja a minimum létszámot, valamint a Mecsekjánosi Tagóvoda kivételével valamennyi 
intézmény létszáma eléri az átlaglétszámot, illetve meghaladja azt. 
 
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek 
átvétele, felvétele miatt indokolt.   
Fenti táblázatból megállapítható, hogy létszámtúllépés a Komló Városi Óvodában, a Szilvási 
Tagóvodában és a Hunyadi Utcai Tagóvodában várható.  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 20%-kal történő túllépését, mely rendelkezés a Komló Városi Óvoda 
intézmény alapító okiratában valamennyi tagintézményre vonatkozóan rögzítésre került. 
Ennek következtében külön fenntartói döntés nem szükséges a 26 és 27 fős csoportok 
indítására vonatkozóan.  
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Komló Városi Óvoda 
intézményben a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 21 
csoportban állapítsa meg, az alábbiak szerint: 

- Komló Városi Óvoda   3 csoport 
- Hunyadi Utcai Tagóvoda  2 csoport 
- Szilvási Tagóvoda   4 csoport 
- Kökönyösi Tagóvoda   4 csoport 
- Körtvélyesi Tagóvoda  6 csoport 
- Gesztenyési Tagóvoda  1 csoport 



- Mecsekjánosi Tagóvoda  1 csoport 
 
A Pécsi Egyházmegye fenntartásában álló Szent Bernadett Tagóvodában a 2018/2019-es 
nevelési évre vonatkozó beiratkozási létszámok az alábbiak szerint alakultak: 

Intézmény Jelenlegi 
létszám 

Iskolába/más 
óvodába távozik 

Óvodai 
felvételt nyert 

Várható 
létszám 2017. 

október 
Szent 
Bernadett 
Tagóvoda 

 
90 fő 

 
22 fő 

 
27 fő 

 
95 fő  

(4 csoport) 
 
A Szent Kinga Caritas Alapítvány fenntartásában álló Boldog Ceferino Katolikus Óvodában 
jelenleg 33 gyermek nevelése zajlik. Ebből várhatóan 6 gyermek megy iskolába 2018. 
szeptemberétől. A 2018/2019-es nevelési évre eddig 8 gyermeket írattak be. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általános iskolai beiratkozások 2018. 
április 12-13. napján lezajlottak. A Pécsi Tankerületi Központ fenntartásában álló komlói 
általános iskolákba összesen 124 fő, a Pécsi Egyházmegye fenntartásában álló Komlói 
Kodály Zoltán Ének-zenei Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskolába 34 fő iratkozott be 
az alábbiak szerint:  
 

Intézmény neve Beiratkozottak száma 2018/2019-es tanévben 
indított első osztályok 

száma 
Kenderföld-Somági 
Általános Iskola 

23 fő 1 

Szilvási Általános Iskola 44 fő 2 
Felsőszilvási Általános 
Iskola 

14 fő 1 

Kökönyösi Gimnázium 
Gagarin Általános Iskola 

43 fő 2 

Komlói Kodály Zoltán 
Ének-zenei Katolikus 
Általános Iskola 

34 fő 2 

Összesen 158 8 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen! 
 
H a tá ro za t i  j a v a s l a t :  
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, 
valamint tájékoztató a 2018/2019-es nevelési év beíratásáról című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

I. 
 

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komló Városi Óvoda intézményt érintő átszervezés 
következtében a 2018/2019-es nevelési évben a  

a) Kökönyösi Tagóvodában indítható csoportok számát 4 csoportban, a felvehető 
maximális gyermek létszámot 100 főben állapítja meg, 



b) Körtvélyesi Tagóvodában indítható csoportok számát 6 csoportban, a felvehető 
maximális gyermek létszámot 150 főben állapítja meg, 

c) Hunyadi Utcai Tagóvodában indítható csoportok számát 2 csoportban, a felvehető 
maximális gyermek létszámot 50 főben állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Komló Városi Óvoda 
intézményvezetőjét, hogy az átszervezéshez kapcsolódó intézkedéseket megtegye.  
 
Határid ő: 2018. június 8.  
Felelős: Polics József polgármester 
   Kozmann Kornélia intézményvezető 
 
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 2018/2019-es nevelési évben elindított plusz egy 
csoport működéséhez szükséges személyi többletfeltételeket 4 fő határozott időre (2018/2019-
es nevelési év végéig) történő foglalkoztatásával biztosítja.  
A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2018. 
szeptember 1. napjától 83 főben határozza meg.  
A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Komló Városi Óvoda engedélyezett 
álláshelyeinek változásának átvezetéséről a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    Polics József polgármester 
 
4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) és 2.) pontban rögzítettek következtében 
szükséges többletfoglalkoztatás tárgyévi fedezetének biztosítása céljából átmenetileg Komló 
Városi Óvoda 2018. évi költségvetésében szereplő dologi kiadásainak terhére 2 millió Ft 
előirányzat, valamint az intézmény maradványából 5 millió Ft összeg zárolására kerül sor. 
Abban az esetben, ha a tényleges gyermeklétszám alacsonyabb teljesülése miatt az állami 
támogatás a személyi jellegű kiadásokat nem fedezi, úgy ez az összeg véglegesen zárolásra 
kerül. 
 
Határid ő: 2018. október 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

II. 
 

5.) A Képviselő-testület elfogadja az 2018/2019-es nevelési évvel kapcsolatos óvodai 
beíratásról szóló tájékoztatót, és a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan az 
indítható csoportok számát 21 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint: 
Komló Városi Óvoda  3 csoport 
Hunyadi Utcai Tagóvoda      2 csoport 
Szilvási Tagóvoda   4 csoport 
Kökönyösi Tagóvoda  5 csoport 
Körtvélyesi Tagóvoda 6 csoport 
Gesztenyési Tagóvoda 1 csoport 
Mecsekjánosi Tagóvoda 1 csoport 
 
Határid ő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Polics József polgármester 
   Kozmann Kornélia intézményvezető 
 



6.) A Képviselő-testület tudomásul veszi az általános iskolai beíratásról szóló tájékoztatót a 
2018/2019-es tanévre vonatkozóan. 
 
Komló, 2018. május 17.    
 
         Polics József  
         polgármester 


