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Az előterjesztés tárgya:   Baranya Megyei Önkormányzat és Komló Város 

Önkormányzata között a középfokú oktatási 
intézmények átadása tárgyában kötött megállapodások 
megerősítése 

 
Iktatószám:              5116 /2011  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport SZMSZ 1. sz. melléklet III/C pont 4. 
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Meghívott:  Horváth Zoltán  -  Baranya Megyei Önkormányzat elnöke 
     7621 Pécs Széchenyi tér 9. 
 
 
 
A határozatot kapják: Horváth Zoltán  -  Baranya Megyei Önkormányzat elnöke 
     7621 Pécs Széchenyi tér 9. 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70. § (1) 
bekezdés a.) pontja értelmében a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a 
középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint 
ellátást biztosító települési önkormányzat nem vállalja.  
 
Az Ötv. 115. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő–testülete a 70. § 
(1) bekezdésben foglalt feladatok ellátását nem vállalja, az erről szóló döntését a 
megválasztását követő hat hónapon belül az érintett megyei önkormányzat közgyűlésével 
közli.  
A Képviselő – testület 189/2002 (XII. 16.) KTH. számú határozatában arról döntött, hogy a 
Baranya Megyei Közgyűlésnek kívánja átadni az alábbi intézményeket:  

• Nagy László Gimnázium 
• Kazinczy Ferenc Szakközépiskola 
• 501. sz. Csizmazia Gyula Szakképző Iskola és Kollégium 

 
A képviselő–testület 2/2003. (I. 30.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy 
az átadás–átvételről szóló megállapodásokat aláírja. 
 
A 2003. június 30-án megkötött megállapodások 1.) pontjai értelmében a Baranya Megyei 
Önkormányzat az intézmény által ellátott feladatokat jogutódlással, 2003. július 1-től 
határozatlan időre, de legalább 10 évre átveszi. 
  
A Dél-dunántúli Regionális Operatív Program keretében kiírt „Integrált kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Baranya 
Megyei Önkormányzat kifejezte azon szándékát, hogy a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
kialakítás című projektben konzorciumi partnerként kíván részt venni. A projekt tekintetében 
a konzorciumi partnereknek intézményfenntartó társulást kellett létrehozniuk, mely a 
fejlesztéssel érintett intézményeket, így a középfokú oktatási intézményeket egy többcélú 
közös igazgatású közoktatási intézménnyé szervezve fenntartja a projekt zárását követő évtől 
számított 5 évig. 
 
A pályázati követelménynek megfelelően 2009. március 31-én aláírásra került a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása, mely értelmében a 
„Kökönyösi Oktatási Központ” szakközépiskola fenntartását a 8 társult önkormányzat 
közösen vállalta. 
 
A Társulási Megállapodás a költségek viselésének tekintetében rögzíti, hogy a társult 
önkormányzat (korábbi fenntartó) a bevitt intézmények tekintetében a kiadások központi 
forrásokkal és saját bevétellel nem fedezett többletköltségeit pénzügyi hozzájárulás címén 
biztosítja. A társulás vagyoni viszonyai tekintetében pedig rendelkezik a megállapodás arról, 
hogy a korábban Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott BMÖ Nagy László 
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma intézményre 
vonatkozóan a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 99/2003 (VI.30.) Kgy. és Komló 
Város Önkormányzat Képviselő–testületet 2/2003. (I.30.) KTH. számú határozatával 
elfogadott megállapodásokban rögzítettek az irányadók, mely határozatok a társulási 
megállapodás mellékletét alkotják. 
 



Javaslom, hogy a képviselő-testület fejezze ki azon szándékát a Baranya Megyei 
Önkormányzat felé, hogy a 2003. június 30-án aláírt megállapodásnak megfelelően Komló 
Város Önkormányzata a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola középfokú 
intézményegységei tekintetében továbbra sem kívánja visszavenni a fenntartói jogot és  a 
költségek viselésének tekintetében pedig a 2009. március 31-én aláírt Kökönyösi Közoktatási 
Társulás Megállapodásában foglaltakat tartja irányadónak. 
 
 
Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata között a 
középfokú oktatási intézmények átadása tárgyában kötött megállapodások megerősítéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, mely szerint a 2003. június 30-án a 
Baranya Megyei Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata között a Nagy 
László Gimnázium, 501-es számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskola és Kollégium, 
valamint a Kazinczy Ferenc Szakközépiskola (melyek jelenleg a „Kokönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola középfokú intézményei) által ellátott nevelési, oktatási 
feladatok és az intézmények fenntartói jogának átadás-átvétele tárgyában megkötött 
megállapodásában foglaltakat fenntartja, ezen intézmények tekintetében a fenntartói 
jogot továbbra sem kívánja visszavenni.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Baranya Megyei 

Önkormányzatot értesítse. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2011. február 17. 
 
 
 
 
        Polics József 
         polgármester 
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