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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert a Komlói Római Katolikus Plébánia
Caritas csoportja által működtetett Szent Kinga Caritas Alapítvány több éve fenntartója a
7300 Komló, Templom tér 1. sz. alatt található Boldog Ceferino Katolikus Óvodának
(továbbiakban: Ceferino Óvoda).
Tamás Gyuláné, az alapítvány elnöke levélben keresett meg azzal kapcsolatban, hogy a
Boldog Ceferino Katolikus Óvoda működtetése a továbbiakban a jelenlegi finanszírozási
lehetőségek mellett nem biztosítható.
Az Alapítvány 2019. január 14. napján megtartott kuratóriumi ülésén hozott határozatával
döntött arról, hogy az Óvoda továbbműködtetésének lehetőségét a 2019/2020-as nevelési
évtől kezdődően Komló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) számára
felajánlja, tekintettel arra, hogy a gyermekek óvodai ellátását az Önkormányzat
fenntartásában működő Komló Városi Óvoda biztosítani tudja. Ezáltal az Önkormányzat nem
továbbműködtet, csak biztosítja a gyermekek számára az óvodai nevelést a vonatkozó
jogszabályok szerint a Komló Városi Óvodában, és gondoskodik az alkalmazottak
továbbfoglalkoztatásáról.
Az intézményben jelenleg 1 csoportban 30 gyermek nevelése folyik, közülük a rendelkezésre
álló adatok alapján 2019. szeptemberében 7 fő iskolába megy. A gyermekek óvodai ellátását
3 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka biztosítja.
Az előzetes egyeztetések alapján a jelenleg a Ceferino Óvodába járó gyermekek nevelése a
következő nevelési évtől a Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodájában lenne
biztosítható az alábbiak szerint.
A Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodában jelenleg 2 csoportban 57 fő gyermek
nevelése zajlik, melyből várhatóan 12 fő megy iskolába 2019. szeptemberétől. Az óvodában
maradó gyermekek mellé többen felvételt nyernek az áprilisi beiratkozás során, továbbá a
Ceferino Óvodából átvételre kerülő 23 gyermek felvételével előrevetíthető, hogy szükségessé
válhat plusz egy csoport elindítása ezen tagintézményben a következő nevelési évtől.
A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai
Tagóvodájában a 2018/2019-es nevelési évtől kezdődően 2 csoport került elindításra. A
korábbi években ezen intézményben 3 csoport működött. Így ebben az intézményben a plusz
csoport indításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A gyermekek ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása a Ceferino Óvodában
dolgozó 5 fő (3 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka) alkalmazott továbbfoglalkoztatásával válna
megoldottá.
A Ceferino Óvodába járó gyermekek nevelése így továbbra is az általuk megszokott óvónők
és dajkák alkalmazásával történne, ezzel is segítve az új környezetbe való gyorsabb
beilleszkedésüket. A gyermekek szülei számára a jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk a
szabad óvodaválasztás lehetőségét, vagyis a gyermek szülői kérésre felvehető a Komló Városi
Óvoda azon tagóvodájába is, amelynek körzetében lakik.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság az 1/2019. (I.28.) sz. határozatával döntött a 2019/2020-as nevelési évre történő
óvodai beiratkozások időpontjáról, melyre 2019. április 23-24. napján kerül sor.
Pontos létszámadatok a beiratkozás után állnak majd rendelkezésre, így a végleges döntés
meghozatalára, valamint a 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportok számának
meghatározására is csak a beiratkozást követően kerülhet sor.

Az átszervezés során a Ceferino Óvodában dolgozó 5 fő munkavállaló
továbbfoglalkoztatására, valamint az átadó és az átvevő óvoda közötti megegyezésnek
megfelelően a tárgyi eszközök átvételére kerül sor, illetőleg az Önkormányzat a Ceferino
Óvoda által ellátott gyermekek számára biztosítaná az óvodai nevelést. A Ceferino Óvodának
helyszínt biztosító Templom tér 1. sz. alatti ingatlan működtetése és fenntartása továbbra sem
az Önkormányzatot érintené.
Amennyiben a fent leírtak megvalósítására sor kerül, úgy a Komló Városi Óvodát érintő
átszervezési eljárás lefolytatása szükséges.
Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény
átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az
intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét. A vélemény
kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal
rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A
vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva –
legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény
átszervezésével kapcsolatban.
Az átszervezéshez kapcsolódóan előzetesen megvizsgáltuk a felmerülő költségek alakulását
is. A számítások alapján megállapítható, hogy a Ceferino Óvodából átvételre kerülő
gyermekre és az 5 fő pedagógus foglalkoztatására igényelhető önkormányzati támogatás
(normatíva) összege várhatóan fedezi a plusz csoport indításához szükséges költségeket, így
előreláthatóan az Önkormányzatot érintő többletköltség nem keletkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Javaslat a Komló Városi
Óvoda átszervezésére - Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai ellátása a
2019/2020-as nevelési évtől” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a jelenleg a Boldog
Ceferino Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai nevelését a 2019/2020-as nevelési évtől
biztosítja a Komló Városi Óvodában, valamint gondoskodik az 5 fő intézményi dolgozó
továbbfoglalkoztatásáról.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvoda átszervezéshez
szükséges egyeztetéseket folytassa le.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvoda átszervezéséhez
kapcsolódó végleges előterjesztést a Képviselő-testület májusi rendes ülésére terjessze be.
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