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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2010. évi CLIII. törvény 16. § 15. pontja 2011. szeptember 1. hatállyal módosította a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontját: 
 
„sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd.” 

 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. 
melléklet kiegészítő szabályok 10. c.) pontja szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók után akkor vehető igénybe hozzájárulás, ha az intézmény alapító okirata 
meghatározza a – közoktatási törvény 121. § 29. pontja szerinti – fogyatékosság típusát. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamennyi közoktatási intézményben, 
feladat-ellátási helyenként, telephelyenként felsorolta a fogyatékossági típusokat, és a 2010. 
június 16-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyta azt. Az alapító okiratban a 2011. 
szeptember 1. előtti sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló meghatározásánál felvezetésre 
került az a.) pontban az „organikus okra visszavezethető”, a b.) pontban „organikus okra 
vissza nem vezethető szövegrész is, az akkori meghatározásnak megfelelően. A közoktatási 
törvényben 2011. szeptember 1. naptól ezen fogalmak kikerültek a sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló meghatározásánál.  
 
Az oktatási intézmények alapító okirata módosításánál azon helyeken, ahol az „organikus 
okra visszavezethető” és az „organikus okra vissza nem vezethető” szövegrész szerepel, 
törlésre kerülnek. Az alapító okiratokban a fogyatékossági típusok meghatározásánál ez a 
szövegrész szintén törlésre került. 
 
Az oktatási intézmények alapító okirata módosítását az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság megtárgyalta, az elnök szóban terjeszti elő véleményét. 
 
 
Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta az önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények alapító okirata 
módosítását és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány u. 2. szám alatti intézmény alapító 
okiratában a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló meghatározásánál a közoktatási 
törvény által módosított szövegrész kerüljön beillesztésre a sajátos nevelési igényű 
gyermek és tanuló meghatározásánál: 
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„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd.” 

 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola alapító okiratában a sajátos nevelési igényű 
gyermekek tanulók fogyatékossági típusai feladat-ellátási helyenként meghatározásra 
kerültek. Azon fogyatékossági típusoknál, ahol szerepel az „organikus okra visszavezethető, 
vagy az organikus okra vissza nem vezethető” kifejezés, azok a törvény 2011. szeptember 1. 
napjától hatályos szövegének megfelelően törlésre kerülnek. A fogyatékossági típus 
meghatározás többi része változatlan marad. 
 

2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 
Komló, Gagarin u. 4. szám alatti oktatási intézmény alapító okiratában a sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló meghatározásánál az alábbi szövegrész kerül 
beillesztésre a korábban szereplő sajátos nevelési igényű gyermek és tanuló 
meghatározása helyett: 
 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd.” 

 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda alapító 
okiratában a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók fogyatékossági típusai feladat-ellátási 
helyenként meghatározásra kerültek. Azon fogyatékossági típusoknál, ahol szerepel az 
„organikus okra visszavezethető, vagy az organikus okra vissza nem vezethető” kifejezés, 
törlésre kerülnek. A fogyatékossági típus meghatározás többi része változatlan marad. 
 

3.) A Komló Város Önkormányzat „Szilvási Oktatási-Nevelési Központ” Óvoda és 
Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 28. szám alatti intézmény alapító 
okiratában a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló meghatározásánál az alábbi 
szövegrész kerül beillesztésre a korábban szereplő sajátos nevelési igényű gyermek és 
tanuló meghatározása helyett: 
 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd.” 
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Komló Város Önkormányzat „ Szilvási Nevelési- alapító okiratában a sajátos nevelési igényű 
gyermekek tanulók fogyatékossági típusai feladat-ellátási helyenként meghatározásra 
kerültek. Azon fogyatékossági típusoknál, ahol szerepel az „organikus okra visszavezethető, 
vagy az organikus okra vissza nem vezethető” kifejezés, törlésre kerülnek. A fogyatékossági 
típus meghatározás többi része változatlan marad. 
 

4.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
7300 Komló, Templom tér 2. szám alatti intézmény alapító okiratában a sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló meghatározásánál az alábbi szövegrész kerül 
beillesztésre a korábban szereplő sajátos nevelési igényű gyermek és tanuló 
meghatározásánál: 
 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd.” 

 
Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda alapító 
okiratában a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók fogyatékossági típusai feladat-ellátási 
helyenként meghatározásra kerültek. Azon fogyatékossági típusoknál, ahol szerepel az 
„organikus okra visszavezethető, vagy az organikus okra vissza nem vezethető” kifejezés, 
törlésre kerülnek. A fogyatékossági típus meghatározás többi része változatlan marad. 
 

5.) A Képviselő-testület az oktatási intézmények alapító okiratában a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bek. 29. pontja sajátos nevelési igényű gyermek 
és tanuló meghatározását a törvényben meghatározott szerint pontosította, a módosító 
okiratokban szereplő változások átvezetéséhez hozzájárul. 

6.) A Képviselő-testület az oktatási intézmények egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát jóváhagyja, és felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár felé 
a változást jelentse be. 

7.) Az alapító okiraton történő módosítások 2011. szeptember 1. naptól kerülnek 
átvezetésre, a Magyar Államkincstár bejegyzését követően válik hatályossá. 

 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
K o m l ó, 2011. augusztus 25. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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1. sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
A „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata elnevezésű intézmény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény  valamint az 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelően – 2009. július 1. napján került megalapításra, a 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal, a 
jogelőd intézmények összeolvadással történő átalakítását követően. 
 
Neve:    „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, 

Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
 Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
 Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai 
 Szakszolgálata 

 
Rövid neve:  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
Székhelye:  7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
 
Az intézmény jogelődjének nevei és címei: 
1.) Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
2.) Komló Város Önkormányzat Gagarin Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Szakmai Szolgáltató Intézmény  
7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
3.) Magyarszéki Általános Iskola, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 44. 
4.) Óvoda Magyarszék, 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
 
Létrehozásáról rendelkező jogszabály száma: Komló Város Önkormányzata a 30/2009. (III. 26.)sz. 
határozat, Mecsekpölöske Község Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.)sz. határozat, Mánfa Község 
Önkormányzata a 21/2009. (III. 24.) sz. határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 8/2009. (III. 
24.) sz. határozat, Magyarhertelend Község Önkormányzata a 27/2009. (III. 24.) sz. határozat, Liget 
Község Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 12/2009. (III. 31.) sz. 
határozat, a Baranya Megyei Önkormányzat a 24/2009. (III. 19.) sz. határozat alapján. 
Alapító okirattal történő megalapítás jóváhagyása: 
Komló Város Önkormányzata a 73/2009. (V. 28.) sz. határozat, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzata a 34/2009. (VI:3.) sz. határozat, Mánfa Község Önkormányzata a 41/2009. (V.22.) sz. 
határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 45/2009. (VI.3.) sz. határozat, Magyarhertelend 
Község Önkormányzata a 75/2009. (VI.5.) sz. határozat, Liget Község Önkormányzata a 42/2009. 
(VI.3.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 28/2009. (V.6.) sz. határozat, a Baranya Megyei 
Önkormányzat a 55/2009. (V.28:) sz. határozat alapján hagyta jóvá az intézmény megalapítását. 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola székhelye és telephelyei: 

1.) Egységes Iskola és Kollégium intézményegység: 
1.1.1  Gagarin Általános Iskola,  
  7300 Komló, Fürts S. u. 1. – általános iskola  
1.1.2  Magyarszéki Általános Iskola 
  7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. – általános iskola 
1.1.3  Nagy László Gimnázium 

7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
1.1.4  Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola,  
  Speciális Szakiskola és Kollégium  

 5 



  7300 Komló, Ságvári u. 1. 
1.1.5. Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
  7300 Komló, Alkotmány u. 2. (az intézmény székhelye) 
 
Óvodai Intézményegység telephelyei: 
1.2.1.  Sallai utcai Óvoda 
  7300 Komló, Sallai utca 1. 
1.2.2. Körtvélyesi Óvoda 
  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 
1.2.3.  Magyarszéki Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
1.2.4.  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
1.2.5.  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 
1.3.1 Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
  Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
  Címe: 7300 Komló, 48-as tér 7. 
1.4.1.  Szakszolgálat intézményegység 
  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
  7300 Komló, Pécsi út 51. 

 
Az intézmény irányító szervei neve és címe:   Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
Liget Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7331 Liget, József A. utca 9. 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
Magyarszék Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása Megállapodásában foglaltak szerint 
 

Az intézmény fenntartó szervei neve és címe:   Komló Város Önkormányzat 
   7300 Komló, Városház tér 3. 

 Baranya Megyei Önkormányzat 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
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7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. utca 9. 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
Mánfa Község Önkormányzat 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása Megállapodásában foglaltak szerint 

 
Az intézmény működési köre:  gimnázium, szakközépiskola, szakiskola,   
     speciális szakiskola, kollégium,    
     tekintetében:   
     Baranya, Somogy, Tolna megye 
 
Az intézmény típusa:   többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
 
Általános iskola, óvoda tekintetében Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske, Liget, 
Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa közigazgatási területe 
Alapfokú Művészetoktatás tekintetében: Komló Város, Mindszentgodisa Község, Magyarszék 
Község, Liget Község, Bodolyabér Község, Magyarhertelend Község, Mecsekpölöske Község, Mánfa 
Község 
Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
települései közigazgatási területén  
Az intézmény felvételi körzete: A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Tanácsa által meghatározott 
 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján: 
 Középfokú nevelés-oktatás  
 Szakközépiskola, szakiskola, gimnázium, speciális szakiskola, kollégium 
 Általános iskola, óvoda, alapfokú művészetoktatás, egységes pedagógiai  
 szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
Az intézmény gazdálkodási besorolása:  önállóan működő és gazdálkodó, - Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet - megállapodás alapján - látja el gazdálkodási 
tevékenységét. Költségvetése Komló Város Önkormányzat költségvetésében szerepel. 
 
OM azonosítója:     201286 
 
A költségvetési szerve vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján, a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Tanácsa bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, valamint Társulási Megállapodás V/2. pontja 
alapján az önkormányzatok SZMSZ-ében rögzített átruházott hatáskörben. 
 
 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
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munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címek alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok 
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza Komló Város tekintetében. A 4/2001. Magyarszéki Önkormányzati rendelet tartalmazza a 
vagyonnal kapcsolatos rendelkezést. A feladat-ellátáshoz használt ingatlanok: Komló, Ságvári u. 1. 
1165 hrsz., a Komló, Alkotmány utca 2. a 3818 hrsz. alatt szerepelnek a nyilvántartásban – a 
középfokú oktatás tekintetében. Az általános iskolai feladat-ellátáshoz használt ingatlanok: Komló, 
Fürst s. u. 1. (Gagarin Általános Iskola) 1154 hrsz., Magyarszéki Általános Iskola a 174 hrsz. alatt 
szerepel. Az óvodai feladat-ellátás tekintetében a Sallai utcai óvoda a 1181 hrsz., a Körtvélyesi Óvoda 
a 1521/51. hrsz. alatt, a Magyarszéki Óvoda a 251 hrsz. alatt, a Ligeti Óvoda a 182 hrsz. alatt, a 
Magyarhertelendi Óvoda a 196 hrsz. alatt szerepel. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
intézmény tekintetében: Komló, 48-as tér 7. 3837 hrsz, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladat 
ellátási hely Komló, Pécsi 51. 1209/A/16 hrsz. alatt szerepel  
 
A vagyon felett rendelkező: Komló Város Önkormányzat a 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben 
foglaltak szerint, a Magyarszék Község Önkormányzata 4/2001. számú rendelete szerint, továbbá a 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás VIII. fejezet rendelkezései szerint 
kerültek meghatározásra a vagyon feletti jogosultságok. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése, nevelési 
program alapján: 

  Sallai utcai Óvoda 
  7300 Komló, Sallai utca 1. – cigány kisebbségi nevelés 
  Magyarszéki  Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. – cigány kisebbségi nevelés 
  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. – cigány kisebbségi nevelés 
  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13.- cigány kisebbségi nevelés 

 
- iskolában nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő tanulók részére, a helyi tanterv alapján folyik az oktatás: 
 

Magyarszéki Általános Iskola 
Magyarszék, Kossuth L. u. 44. – német nemzetiségi oktatás 
Nagy László Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2.. – német nemzetiségi oktatás 
Nagy László, Szakközépiskola, Szakiskola,  

   Speciális Szakiskola és Kollégium: 
   7300 Komló, Ságvári u. 1. - német nemzetiségi oktatás 

 
Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:  8532 szakmai középfokú oktatás 
PIR száma:      769273   
Adószám:      15769273-2-02 

Szakágazat száma, neve: szakmai középfokú oktatás  853200 
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Az intézmény alaptevékenysége : 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása (1-4. évfolyam.) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása 
 (5-8. évfolyam) 
852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 

a.) nyelvi előkészítő 9. évfolyam 
b.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 

853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi  
oktatása (9-12/13) évfolyamon 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 

évfolyamon) 
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (912/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

a.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 
b.) felzárkóztató oktatás 
c.) előkészítő évfolyam 

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 
évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Nevelési tanácsadás, 
Logopédiai ellátás, 
Gyógy-testnevelés (16 fős csoportban) 
Iskolapszichológusi feladat-ellátás (utazó szakember komlói kistérségi feladat-
ellátással) 2009.09.01.-től 
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856012  Korai fejlesztés, gondozás 
900124  Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
  Alternatív szakképzés 
841906  Finanszírozási műveletek 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
561000  Éttermi mozgó vendéglátás 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosult, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Oktatási célok és egyéb feladatok: 

- könyvtári szolgáltatás 
- egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt 
 álló gyermekek oktatása 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását ellátja az intézmény: 
 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre a Kökönyösi Oktatási Központ 
középfokú, általános iskolai, óvodai feladat-ellátási helyein, és kollégiumban. 
 
 

Gagarin Általános Iskola 

7300 Komló, Fürst S. u. 1. 

Különleges helyzetben lévő tanulók oktatása: 

- a 2004/2005. tanévet megelőző tanévekben indított kis-létszámú osztályban fejlesztő, 
felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulók. 

- Integrációs felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása 
-  
Különleges gondozás keretében nyújtott nevelés-oktatás: 

- gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás 
 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai oktatás 
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A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 
évfolyamon. 
 
Felvehető maximális tanulólétszám:   - évfolyamonként három osztállyal, 
       26 osztályban 676 tanuló  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Magyarszéki Általános Iskola 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
- német nemzetiségi nyelvoktatás 
- integrációs és képesség-kibontakoztató fejlesztő program 
- magyar nyelven folyó roma népismeret és kultúra 
 
Az iskolai évfolyamok száma:  1-8 évfolyamon 8 osztálycsoport 
A felvehető maximális tanulólétszám: 224 fő 
Az iskola: nappali tagozatos általános iskola 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 
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Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa:  
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
 „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
7300 Komló, Alkotmány u. 2. székhely intézmény 
A szakközépiskolában:  szakközépiskolai évfolyamok (9-12 évfolyam) 
    Szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évfolyam) 
    Szakmacsoportok: kereskedelem, marketing, üzleti  
    adminisztráció, ügyviteli, közgazdasági, szociális 
    szolgáltatások, informatika, gépész és egyéb szolgáltatások 

 
Akkreditált felsőfokú szakképzés (13-14 évf.) 

    szakmacsoportok: Művészet, közművelődés, kommunikáció, oktatás 
    Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi   
    Programja 
    (9. évf. előkészítő és 9-12 évf.) 
 
    Maximális tanulólétszám:   370 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
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Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Nagy László Gimnázium 
Komló, Alkotmány u. 2. szám alatti telephely: 
 
    gimnáziumi évfolyamok (5-12 évf.) és (9-12 évf.) 
    felnőttoktatási tagozaton (9-12 évf.) 
    nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12 évf.) 
    nyelvi előkészítő (9. évf.) 
    belügyi, rendvédelmi ismeretek (9-12 évfolyam) 
    8 évfolyamos képzés 
    könyvtári szolgáltatás 
    Maximális tanulólétszám:  410 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Az iskola a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását integrált formában biztosítja. 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
 
Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium: 
Komló. Ságvári u. 1. szám alatti telephely: 
   a.) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12 évf.) 
   szakképzési évfolyamok (1/13, 2/14 évf.) 
   szakmacsoportok: faipar, könnyűipar, környezetvédelem,   
   vízgazdálkodás. 
   Felnőttoktatási tagozaton (9-12 évfolyam) 
   szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás 
   munkarendje szerint) 
 
    b.) általános műveltséget meglapozó szakiskolai oktatás (9-10.  
    évfolyam) 
    nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-12 évfolyam) 
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    felzárkóztató oktatás 
    szakképzési évfolyamon az OKJ-ben meghatározottak szerint 
    (1/11, 2/12 évfolyam, 3/13 évfolyam) 
    Szakmacsoportok: gépészet, elektrotechnika-elektronika,  
    vegyipar, építészet, könnyűipar, faipar, közlekedés,   
    környezetvédelem-vízgazdálkodás, kereskedelem, marketing,  
    üzleti adminisztráció, informatika, szociális szolgáltatás, vendéglátás- 
    idegenforgalom 
 
    c.) általános műveltséget meglapozó speciális szakiskolai  
    évfolyamok, a 2008/2009. tanévben 10. évfolyam 
    szakképzési évfolyamok (1/11, 2/12 évfolyam) 
    szakmacsoportok: építészet, faipar, könnyűipar, élelmiszeripar,  
    kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, szociális  
    szolgáltatás, vendéglátás-idegenforgalom 
 
    d.) általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű   
    felnőttoktatás (7-8 évfolyam9 
 
    Maximális tanulólétszám: 720 fő 
    Maximális kollégiumi férőhely: 65 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa a szakközépiskola, szakiskola, speciális 
szakiskola és kollégium esetében 7300 Komló, Ságvári u. 1. 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
7300 Komló, 48-as tér 7. telephely: 
 
Feladat-ellátási hely:   Általános Iskola Mindszentgodisa 
(külön megállapodás alapján)  7391 Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 71. 
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Komló Város közigazgatási  
területén feladat-ellátási helyek:   Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem
      Komló, 48-as tér 1. 
      Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 

 Komló, Gagarin u. 4. 
 Gagarin Általános Iskola 
 Komló, Fürst S. u. 1. 

      „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ  
      Óvoda és Általános Iskola 

 Komló, Függetlenség u. 32. 
 
Az intézmény feladat-ellátási helyein az évfolyamainak száma:   
      képzőművész óvoda 
      zeneóvoda 

12 évfolyam  
(2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) 

 
Tantermek száma:    28 
Csoport száma:   35 
Tanszak száma:   24 
Felvehető maximális tanulólétszám:  500 tanuló 
 
Művészeti ág: zeneművészet: 
Tanszakok megnevezése: 
Klasszikus zene: 
     1.) hegedű    2+6+4 évfolyam 
     2.) cselló    2+6+4 évfolyam 
     3.) zongora    2+6+4 évfolyam 
     4.) trombita    2+6+4 évfolyam 
     5.) kürt     2+4+4 évfolyam 
     6.) harsona    2+4+4 évfolyam 
     7.) tenorkürt    2+4+4 évfolyam 
     8.) tuba     2+4+4 évfolyam 
     9.) klarinét    2+4+4 évfolyam 
     10.) furulya    2+6+4 évfolyam 
     11.) fuvola    2+6+4 évfolyam 
     12.) oboa    2+4+4 évfolyam 
     13.) szaxofon    2+4+2 évfolyam 
     14.) harmonika    2+6+4 évfolyam 
     15.) szintetizátor   2+6 évfolyam 
     16.) gitár    2+6+4 évfolyam 
     17.) jazz-basszusgitár   4 évfolyam 
     18.) ütőhangszer   2+6+4 évfolyam 
     19.) jazzdob    4 évfolyam 
     20.) magánének    1+6 évfolyam 
     21.) kórus    4+2 évfolyam 
     22.) szolfézs    2+6 évfolyam 
     23.) zeneelmélet   4+4 évfolyam 
Népzene: 
     24.) népi hegedű   2+10 évfolyam 
     25.) népi brácsa    6 évfolyam 
     26.) népi bőgő    6 évfolyam 
 
táncművészet:   néptánc tanszak 

modern-kortárstánc tanszak 
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képzőművészet:   grafika tanszak 
 festészet tanszak 
 kézműves tanszak 

 
 
Művészeti ágak és tanszakok 2011. szeptember 1. naptól,  
felmenő rendszerben hatályos megnevezése: 
 
ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
 
Klasszikus zene: 
 
Fafúvós tanszak: 
Furulya        (2)+6+4 
Fuvola        (2)+6+4 
Oboa        (2)+6+4 
Klarinét       (2)+6+4 
Szaxofon       (2)+6+4 
 
Rézfúvós tanszak: 
Trombita       (2)+6+4 
Kürt        (2)+6+4 
Harsona-tenorkűrt-barintonkűrt     (2)+6+4 
Tuba        (2)+6+4 
 
Akkordikus tanszak: 
Harmonika       (2)+6+4 
Gitár        (2)+6+4 
Ütő        (2)+6+4 
 
Billentyűs tanszak: 
Zongora       (2)+6+4 
 
Vonós tanszak: 
Hegedű        (2)+6+4 
Gordonka       (2)+6+4 
 
Vokális tanszak: 
Magánének       (1)+6 
 
Zeneismeret tanszak. 
Szolfézs       (2)+6+4 
Zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól)  2+4 
Zeneelmélet (5. évfolyamtól)     2+4 
 
Kamarazene tanszak: 
Kamarazene (továbbképző évfolyamoktól)   2+4 
 
Népzene: 
 
Vonós és tekerő tanszak: 
Népi hegedű       (2)+6+4 
Népi brácsa       (2)+6+4 
Népi bőgő/cselló      (2)+6+4 
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Zeneismereti tanszak: 
Népzenei ismeretek      (2)+6 
Néprajz (5. évfolyamtól)     2+4 
 
Kamarazene tanszak: 
Népi kamrazene (5. évfolyamtól)    2+4 
 
Jazz-zene 
Pengetős tanszak: 
Jazz-gitár       1-6 
Jazz-basszusgitár      1-6 
 
Elektroakusztikus zene: 
Billentyűs tanszak:  
Szintetizátor-keyboard      (2)+6+4 
 
 
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
Néptánc       (2)+6+4 
 
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészeti tanszak     (2)+3 
Grafika és festészet tanszak     3+4 
Környezet és kézműves kultúra tanszak    3+4 
 
Komló Város Közigazgatási területén lévő feladat-ellátási helyek: 

Komló Város Önkormányzat 
Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
7300 Komló, Gagarin u. 4. 
Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  20 fő 
Csoportok száma:   1 
Gagarin Általános Iskola 
7300 Komló, Fürst S. u. 1. 
Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  40 fő 
Csoportok száma:   2 
Komló Város Önkormányzat 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 
7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
a.) Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  80 fő 
Csoportok száma:   4 
b.) Képző- és Iparművészet:  festészet tanszak: (Felsőszilvási tagiskola) 
Maximálisan felvehető létszám:  40 fő 
Csoportok száma:   2 
 
Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
7300 Komló, 48-as tér 1. 
a.) Táncművészet:   néptánc tanszak 
Maximálisan felvehető létszám:  140 fő 
Csoportok száma:   7 
b.) Képző- és iparművészet:  kézműves tanszak 
Maximálisan felvehető étszám:   20 fő 
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Csoportok száma:   1 
 
Kistérségen kívüli feladat-ellátási helyek: 
Általános Iskola Mindszentgodisa 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 71. 
Táncművészet:     néptánc tanszak 
Maximálisan felvehető tanulólétszám:   80 
Csoportok száma:     4 
Zeneművészeti ág: 
Népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, szolfézs tanszak 
Maximálisan felvehető tanulólétszám:    20 
(népzene: népi hegedű, nép brácsa, népi bőgő) 
 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
7300 Komló, Pécsi út 51. telephely: 
 
Feladat-ellátási helye:  Szászvár, Kun Béla u. 25. 
(külön megállapodás alapján) Kiss György ÁMK 
 
     Komló Város Önkormányzat 
     Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
     7300 Komló, Templom tér 2. 
 
     Komló Város Önkormányzat 
     „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda   
     és Általános Iskola Felsőszilvási Iskolája 
     7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
     Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár 
     Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
 
 
     Magyarszéki Általános Iskola 
     Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
 
Az intézmény működési köre:  Komló Város és a  
     Komlói Kistérség közigazgatási területe külön   
     megállapodás szerint 
 
A Szászvári feladat-ellátási helyen: logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás a Komlói Kistérség 
szászvári, mázai (a körzethez tartozó települések gyermekei számára) közoktatási intézményei 
gyermekei részére utazó szakember foglalkoztatásával történik. 
Hosszúhetényben, Magyarszéki feladat-ellátási helyen: Hosszúhetény, Magyarszék, Liget, 
Magyarhertelend, Mánfa, és Bodolyabér települések gyermekei részére a logopédiai ellátás, nevelési 
tanácsadás utazó szakember foglalkoztatásával történik. 
 
A gyógy-testnevelés feladat ellátása Komló Városában és a Komlói Kistérségben az alábbi 
feladat-ellátási helyen történik: 

Gagarin Általános Iskola 
Komló, Fürst S. u. 1. 
Csoportszám:  2 
Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
Komló, Templom tér 2. 
Csoportszám:     4 
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Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ”  Óvoda és  Általános 
Iskola Felsőszilvási Általános Iskola 
Komló, Május 1. u. 13. 
Csoportszám:    2 

 
Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár 
Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
Csoportszám:    1 
 
Kiss György ÁMK 
Szászvár, Kun Béla u. 25. 
Csoportszám:    2 

 
 

Magyarszéki Általános Iskola 
Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
Csoportszám:    3 
 
Iskolapszichológus foglalkoztatása (utazó szakember)  
a komlói kistérségben történő feladat-ellátásra 

 
Óvodai intézményegység telephelyei: 

1.) Sallai utcai Óvoda 
 7300 Komló, Sallai utca 1. 
 Csoportok száma:   5 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 fő csoportonként, 
      125 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igénye gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
-  
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Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 

2.) Körtvélyesi Óvoda 
 7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 
 
Csoportok száma:    6 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 gyermek csoportonként, 
      150 gyermek 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékosság) 
- értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosság)  
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- autisták, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
A Sallai Óvoda és a Körtvélyesi Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvényben előírt maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
 
3.) Magyarszéki Óvoda 
7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   60 fő 
         2 csoport 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
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„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
4.) Magyarhertelendi Óvoda 
7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   25 fő 
         1 csoport 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
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5.) Ligeti Óvoda: 
7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:    25 fő 
          1 csoport 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
A Magyarszéki Óvoda, a Ligeti Óvoda és a Magyarhertelendi Óvoda esetében a képviselő-testület 
engedélyezi a közoktatási törvényben előírt maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő 
túllépését. 
 
 
 
 
Komló, 2011. szeptember 6. 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 
 
 
 
Záradék: A „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménye és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésű intézmény átszervezéséről a Képviselő-
testületek a létrehozásáról rendelkező határozatok alapján döntöttek:  
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Komló Város Önkormányzata a 30/2009. (III. 26.) sz. határozat, Mecsekpölöske Község 
Önkormányzata a 10/2009. (III. 24.)sz. határozat, Mánfa Község Önkormányzata a 21/2009. (III. 24.) 
sz. határozat, Magyarszék Község Önkormányzata a 8/2009. (III. 24.) sz. határozat, Magyarhertelend 
Község Önkormányzata a 27/2009. (III. 24.) sz. határozat, Liget Község Önkormányzata a 10/2009. 
(III. 24.) sz. határozat, Bodolyabér Község a 12/2009. (III. 31.) sz. határozat, a Baranya Megyei 
Önkormányzat a 24/2009. (III. 19.) sz. határozat alapján. 
 
2.) A „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésű intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 
jóváhagyásra került. Az alapító okirat 2009. július 1. napjától hatályos. 
 

3.) Az alapító okirat a 128/2009 (IX. 24) sz. határozattal módosításra került, a 2010. január 1. 
naptól hatályos szakfeladat elnevezésekkel, az iskolapszichológusi hálózat kistérségi feladat-
ellátásával, a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása megnevezésével. 
4.) Az alapító okirat módosítását a képviselő-testület a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal 
jóváhagyta. 
5.) Az alapító okiraton a szakfeladat elnevezések a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal kiegészítésre 
kerültek. 
6.) Az alapító okiraton az alaptevékenység kiegészítésre került 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal. 
7.) Az alapító okiraton a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók fogyatékossági típusa a 
92/2010. (VI. 17.) sz. határozattal kiegészítésre került. 
8.) Az alapító okirat módosítása - a 7300 Komló, Gorkij u. 2. feladat-ellátási hely törlése - a 
113/2010. (VIII. 19.) sz. határozattal jóváhagyásra került. 
9.) Az alapító okirat a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal módosításra került az alapfokú 
művészetoktatásban történő változásokkal, a szakfeladat számok és elnevezések módosításával, 
szakközépiskolai szakmacsoportokkal. A módosítása 2011. július 1. napjától hatályos. 
10.) Az alapító okirat módosítását …………….sz. határozattal a képviselő-testület 2011. 
szeptember 1.-ei hatállyal jóváhagyta – sajátos nevelési igényű gyermek fogalmának pontosítása 
átvezetésével. 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2011. szeptember 6. 
 
Alapító határozat száma: 
Komló Város Önkormányzat: 
Határozat száma: 73/2009. (V. 28.) 13. pontja 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
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Az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselői: 
 
 
Komló Város Önkormányzat 
7300 Komló, Városház tér 3.    Polics József 
       polgármester 
 
 
 
Baranya Megyei Önkormányzat 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
       Horváth Zoltán 

Elnök 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
       Böröcz Tibor 
       polgármester 
 
 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. utca 9. 
       Vargáné Szabó Gabriella 
       polgármester 
 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
       Kovács Gyula 
       polgármester 
 
 
Magyarszék Község Önkormányzata 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
       Kárpáti Jenő 
       polgármester 
 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
       Papp István 
       polgármester 
 
 
 
Mánfa Község Önkormányzat 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
       Hohn Krisztina 
       polgármester 
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
 
A „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata elnevezésű intézmény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény  valamint az 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelően – 2009. július 1. napján került megalapításra, a 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal, a 
jogelőd intézmények összeolvadással történő átalakítását követően. 
 
Neve:    „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, 

Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
 Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
 Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai 
 Szakszolgálata 

 
 
Az intézmény alapító okirata a képviselő-testület  ………………… sz. határozatával az alábbiak 
szerint módosításra került: 
 
A feladat-ellátási helyeken törlésre kerültek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók alábbi 
meghatározása: 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: Az iskolai nevelés-oktatás feladataiban ellátja a sajátos 
nevelési igényű tanulók közül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével és a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel bíró (olvasás-, 
írás-, matematika elsajátítása zavarban szenvedő), sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
oktatását. 
 
Valamennyi feladat-ellátási helyen felvezetésre kerül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX, törvény 
121. § (1) bek. 29. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek meghatározása a fenti törölt 
elnevezés helyett: 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 
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A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa utolsó két meghatározásánál az „organikus 
okra visszavezethető”, és az „organikus okra vissza nem vezethető tartós” meghatározások valamennyi 
feladat-ellátási helyen törlésre kerülnek. A fogyatékossági típusok felsorolása többi része változatlan 
marad: 
 
 

- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 

szöveg helyett: 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 

meghatározás kerül.  
 
Az alapító okiraton történő módosítások 2011. szeptember 1. naptól kerülnek átvezetésre. 
 
Az alapító okiraton történő változások a Magyar Államkincstár bejegyzését követően válnak 
hatályossá. 
 
 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 6. 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 
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ALAPITÓ OKIRAT 
 
A Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda elnevezésű intézmény, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdése és (2) bekezdése, valamint 
az 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően 
került megalapításra, Komló Város Tanácsa 1958. évi döntésének megfelelően. 
 
Neve:     Komló Város Önkormányzat 
     Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
Székhelye:    7300 Komló, Gagarin u. 4. 
 
Óvodai Intézményegység: 
Telephelyei neve, címe: 
1.)  Tompa Mihály utcai Óvoda 
 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
2.)  Mecsekjánosi Óvoda 
 Komló, Iskola u. 39. 
3.)  Hunyadi utcai Óvoda 
 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10 
 
 
Az intézmény irányító szervének neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 
   Képviselő-testülete 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény fenntartójának neve címe:  Komló Város Önkormányzat 
       7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény működési köre:    Komló város közigazgatási területe 
Az intézmény felvételi körzete:   A képviselő-testület által meghatározott 
 
Az intézményi közfeladat ellátásának módja:  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézmény jogszabályban meghatározott 
közfeladata, az 1993. évi LXXXIX. tv. alapján iskolai nevelés-oktatás 
       általános iskola és óvodai nevelés 
 
Az intézmény típusa     többcélú közös igazgatású intézmény 

 
Gazdálkodási jogköre:     önállóan működő költségvetési szerv –  
       Komló Város Önkormányzat   
       Gazdasági Ellátó Szervezet látja el  
       gazdálkodási feladatait. 
OM azonosítója:     027207 
 
Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerint.  
 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
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munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címe alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok 
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat 
 
Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:   8520 
PIR száma:       631749 
 
Szakágazat megnevezése, száma: 

- iskolai nevelés-oktatás (852010) 

- német nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók nevelése-oktatása, 1-8. évfolyamon 
 

 
Az intézmény alaptevékenysége: 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
  (1-4. évfolyam) 
852013  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyamon) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyamon) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
  oktatása (5-8. évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
854238  Tankönyv- és jegyzettámogatás 
479901  Tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél 
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890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása 
841906  Finanszírozási műveletek 
 
 
Iskolai nevelés-oktatás: 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 
A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai 

tanulók részére 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendelet 39/E §.-ban foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó osztályszámban 1-8 
évfolyamon. 
Tanulócsoportok száma:   14 csoport 
Felvehető maximális tanulólétszám:   évfolyamonként két osztállyal, 
      392 tanuló 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
b.) általános iskolai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók 

fogyatékossági típusa:  
- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- autisták 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 

 
 
Óvodai intézményegység: 
1.) Neve: Tompa Mihály utcai Óvoda 
Címe:   Komló, Tompa M. u. 2/1. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
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- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
(német nemzetiségi óvodai nevelés) 
 
Csoportok száma:    3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 gyermek 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
2.) Neve:   Mecsekjánosi Óvoda 
Címe:     7305 Mecsekjánosi, Iskola u. 39. 
 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
(német nemzetiségi óvodai nevelés) 
 

Csoportok száma:    1 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 fő 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
 
3.) Neve:   Hunyadi utcai Óvoda 
Címe:   7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 
 
- etnikai kisebbségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Az óvodai feladat-ellátásban – a Hunyadi utcai Óvoda telephelyen - a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- autista 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
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- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége 

 
Csoportok száma:      3 

Felvehető maximális gyermeklétszám:   90 gyermek  

 
A Tompa M. utcai Óvoda, a Mecsekjánosi Óvoda és a Hunyadi utcai Óvoda esetében a képviselő-
testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal 
történő túllépését. 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 6. 
 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kenderföld-Somági Általános Iskola és 
Óvoda Alapító Okiratát  
 
 

1.) 70/2008. (V.8.) sz. határozattal, 
2.)  98/2008. (VI. 26.) sz. határozattal jóváhagyta, hatályos 2008. szeptember 1. napjától. 
3.) A Képviselő-testület a költségvetési szerv besorolását az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal 

jóváhagyta. A besorolás 2009. július 1. napjától hatályos. 
4.) A Képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot a 73/2009. (V. 28.) sz. 

határozattal jóváhagyta, az alapító okirat 2009. július 1. naptól hatályos. 
5.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat változást 128/2009 (IX. 24) 
sz. határozattal jóváhagyta. 
6.) A Képviselő-testület a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal a szakfeladat kiegészítést jóváhagyta. 
7.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását – a szakfeladat elnevezésekkel a 8/2010. (I. 
21.) sz. határozattal jóváhagyta- 
8.) A Képviselő-testület az alaptevékenység kiegészítéséhez a 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal 
hozzájárult. 
9.) A Képviselő-testület az alaptevékenységek között szereplő sajátos nevelési igényű 
gyermekek és tanulók fogyatékossági típusát meghatározta a 92/2010. (VI. 17.) sz. 
határozatában. 
10.) A Képviselő-testület 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal módosította az alapító 
okiratot, a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
11.) A Képviselő-testület a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal az alapító okiratban a 
szakfeladat számokat és elnevezéseket módosította. 
12.) A Képviselő-testület ………….sz. határozattal – a sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló fogalmának pontosítása miatt -  az alapító okiratot módosította. 

 
 
 
Komló, 2011. szeptember 6. 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, 
Gagarin u. 4. szám alatti közoktatási intézmény alapító okiratát a Képviselő-testület a 
……………….. sz. határozattal módosította. 
 
A feladat-ellátási helyeken törlésre kerültek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók alábbi 
meghatározása: 
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: Az iskolai nevelés-oktatás feladataiban ellátja a sajátos 
nevelési igényű tanulók közül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével és a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel bíró (olvasás-, 
írás-, matematika elsajátítása zavarban szenvedő), sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
oktatását. 
 
Valamennyi feladat-ellátási helyen felvezetésre kerül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX, törvény 
121. § (1) bek. 29. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek meghatározása a fenti törölt 
elnevezés helyett: 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa utolsó két meghatározásánál az „organikus 
okra visszavezethető”, és az „organikus okra vissza nem vezethető tartós” meghatározások valamennyi 
feladat-ellátási helyen törlésre kerülnek. A fogyatékossági típusok felsorolása többi része változatlan 
marad: 
 

- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 

szöveg helyett: 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 

meghatározás kerül.  
 
Az alapító okiraton történő módosítások 2011. szeptember 1. naptól kerülnek átvezetésre. 
Az alapító okiraton történő változások a Magyar Államkincstár bejegyzését követően válnak 
hatályossá. 
K o m l ó, 2011. szeptember 6. 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
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ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 
elnevezésű intézményt, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § )(1) és (2) 
bekezdése, valamint az 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi 
követelményeknek megfelelően alapította, Komló Város Tanácsa 1966. évi határozatában foglaltakra 
figyelemmel. 
 
Neve:      Komló Város Önkormányzat 

„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” 
Óvoda és Általános Iskola 
 

Székhelye:     7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
 
Telephelyei neve, címe: 
1.) Neve: Felsőszilvási Általános Iskola 
Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
Óvodai Intézményegység: 
2.) Neve:   Szilvási Óvoda 
Címe:    Komló, Függetlenség u. 30. 
 
3.) Neve:   Felsőszilvási Óvoda 
Címe:    Komló, Május 1. u. 15. 
 
 
Az intézmény irányító szervének,neve, címe:     Komló Város Önkormányzat 
    Képviselő-testülete 
    7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény fenntartójának neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 
        7300 Komló, Városház tér 3. 
Az intézmény illetékességi területe:    Komló város közigazgatási területe 
 
Az intézmény felvételi körzete:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-
       testülete által meghatározott 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja  
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. alapján iskolai nevelés-oktatás 
       általános iskola és óvoda 
 
Az intézmény típusa:     többcélú intézmény: közös igazgatású  
       közoktatási intézmény 
 
Gazdálkodási jogköre:    önállóan működő költségvetési szerv – Komló  
      Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó   
      Szervezettel kötött megállapodása alapján  
      láttatja el. 
 
OM azonosítója:     027209 
 
Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerint.  
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Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője. 
 
Ellátható vállalkozások köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdasági 
társaságban nem vehet részt. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címe alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok 
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza. 
 
A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város 
Önkormányzat 
 
Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:   852010 
PIR száma:       631716 
 

Szakágazat megnevezése, száma: 

iskolai nevelés-oktatás (852010) 

- emelt szintű angol nyelvoktatás, 2-8. évfolyamon 

- német nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

 
Az intézmény alaptevékenysége  
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852013  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyamon) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
  oktatása (5-8. évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4 évfolyamon) 
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852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8 évfolyamon) 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441  Rövid tartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosult, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
854238  Tankönyv- és jegyzettámogatás 
479901  Tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél 
841906  Finanszírozási műveletek 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 
A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban, 

 1-8 évfolyamon. 
Felvehető maximális tanulólétszám:   évfolyamonként két osztállyal, 16 csoportban 
       416 tanuló 
 
 
Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett alapítvánnyal. „Iskolafejlesztési Alapítvány” 
Komló-Szilvás elnevezéssel. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési oktatása: 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági típusa:  

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. 
 
Telephelyei neve, címe: 
1.) Felsőszilvási Általános Iskola 
Neve: Felsőszilvási Általános Iskola 
Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. 
 
- német nemzetiségi kisebbséghez tartozók nevelése-oktatása, 1-8. évfolyamon. 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
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- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai 
tanulók részére 

 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 
évfolyamon.  A 2004/2005. tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben az első évfolyamon egy osztályt 
indíthat. 
 
 
Felvehető maximális tanulólétszám:  
      2004/2005. tanévtől felmenő rendszerben 
      első évfolyamon egy osztályt indíthat 
      9 csoportban 
      254 tanuló 
 
Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett „Felsőszilvás a gyermekekért” elnevezésű 
alapítvánnyal. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Az intézményben tanuló gyermekek sajátos nevelési igényű fogyatékossági típusa:  

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása integrált oktatás keretében biztosított. 
 
Óvodai Intézményegység: 
2.) Neve:   Szilvási Óvoda 
Címe:    Komló, Függetlenség u. 30. 
 
Csoportok száma:     4 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   30 gyermek csoportonként, 
       120 gyermek 
 
A tagóvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett „A Komlói Szilvási Óvodáért” elnevezésű 
alapítvánnyal. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
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a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
c.) óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 
 
3.) Neve: Felsőszilvási Óvoda 
Címe: Komló, Május 1. u. 15. 
német nemzetiségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Csoportok száma:     4 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám:  30 gyermek csoportonként, 
      120 gyermek 
Az óvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett „Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért” elnevezésű 
alapítvánnyal. 
 
 
A Szilvási Óvoda és Felsőszilvási Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
 
 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 6. 
 
 
           
 

Polics József 
          Polgármester 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ”  
Óvoda és Általános Iskola alapító Okiratának módosítását a 
 

1.) 35/2008. (II. 28.) sz. határozattal, 
2.) 98/2008. (VI. 26.) sz. határozattal jóváhagyta, hatályos 2008. szeptember 1. napjától. 
3.) A Képviselő-testület a költségvetési szerv besorolását az 52/2009 (IV. 23.) sz. határozattal 

jóváhagyta. Az alapító okirat 2009. július 1. napjától hatályos. 
4.) A Képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 73/2009. (V. 28.) sz. határozattal 

jóváhagyta, mely 2009. július 1. napjától hatályos. 
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5.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat elnevezéseket 128/2009 
(IX. 24) sz. határozattal jóváhagyta. 

6.) A Képviselő-testület a 142/2009. (XI.5.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta, a szakfeladat elnevezések kiegészítésével kapcsolatosan. 

7.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását – a szakfeladat elnevezésekkel – a 8/2010. 
(I. 21.) sz. határozattal jóváhagyta. 

8.) A Képviselő-testület az alaptevékenység kiegészítéséhez a 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal 
hozzájárult. 

9.) A Képviselő-testület az alaptevékenységek közül a bölcsődei ellátás feladat más formában 
történő kiszervezéséhez a  57/2010. (V. 6.) sz. határozattal hozzájárult. 

10.) A Képviselő-testület a sajátos nevelési igényű fogyatékossági típus felvezetéséhez hozzájárult 
92/2010. (VI. 17.) sz. határozatában. 

11.) A Képviselő-testület az alapító okiratot a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal módosította, a 
2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 

12.) A Képviselő-testület  a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal a szakfeladatok kiegészítését 
jóváhagyta. 

13.)  A Képviselő-testület …………..sz. határozattal – a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók fogalmának pontosítása miatt – az alapító okiratot módosította. 

 
Komló, 2011. szeptember t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
 
Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 7300 
Komló, Függetlenség u. 32. szám alatti közoktatási intézmény alapító okiratában a Képviselő-testület 
a ……………sz. határozattal az alábbi módosításokat hagyta jóvá: 
 
A feladat-ellátási helyeken törlésre kerültek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók alábbi 
meghatározása: 
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: Az iskolai nevelés-oktatás feladataiban ellátja a sajátos 
nevelési igényű tanulók közül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével és a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel bíró (olvasás-, 
írás-, matematika elsajátítása zavarban szenvedő), sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
oktatását. 
 
Valamennyi feladat-ellátási helyen felvezetésre kerül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX, törvény 
121. § (1) bek. 29. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek meghatározása a fenti törölt 
elnevezés helyett: 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa utolsó két meghatározásánál az „organikus 
okra visszavezethető”, és az „organikus okra vissza nem vezethető tartós” meghatározások valamennyi 
feladat-ellátási helyen törlésre kerülnek. A fogyatékossági típusok felsorolása többi része változatlan 
marad: 
 

- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 

szöveg helyett: 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 

meghatározás kerül.  
 
Az alapító okiraton történő módosítások 2011. szeptember 1. naptól kerülnek átvezetésre. 
Az alapító okiraton történő változások a Magyar Államkincstár bejegyzését követően válnak 
hatályossá. 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 6. 
 
 
   dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főgyejző    polgármester 
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ALAPITÓ OKIRAT 
 
Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda elnevezésű 
intézmény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény 90. § (1) és (2) bekezdése, valamint 
az 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően 
került megalapításra, tekintettel Komló Város Tanácsa határozatára az 1938. évi alapítást követően. 
 
Neve:     Komló Város Önkormányzat 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
Székhelye:    7300 Komló, Templom tér 2. 
 
Telephelyei neve, címe: 
1.) Neve: Belvárosi Óvoda 
Címe: Komló, Templom tér 1. 
 
2.) Neve: Gesztenyési Óvoda 
Címe: Komló, Rózsa u. 9. 
 
Az intézmény irányító szervének neve, címe.    Komló Város Önkormányzat 
        Képviselő-testülete 
        7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény fenntartójának neve és címe:  Komló Város Önkormányzata 
  7300 Komló, Városház tér 3. 
 
 
Az intézmény működési köre:   Komló város közigazgatási területe 
 
Az intézmény felvételi körzete:  Komló Város Önkormányzat 
      Képviselő-testülete által meghatározott 
 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja:  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézmény jogszabályban meghatározott  
Közfeladata az 1993. évi LXXIX. tv. alapján  iskolai nevelés-oktatás 
       általános iskola, óvoda 
 
Az intézmény típusa:     többcélú közös igazgatású  

közoktatási intézmény 
 
Gazdálkodási jogköre:  önállóan működő költségvetési szerv – Komló   
     Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó    
     Szervezettel láttatja el gazdálkodási feladatait 
 
OM azonosítója:     027208 
 
Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerint.  

 
 

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A 
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foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője. 
 
Ellátható vállalkozások köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdasági 
társaságban nem vehet részt. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címe alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok 
ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba 
adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet 
tartalmazza. 
 
Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:    852010 
PIR száma:         631705 
 
Szakágazat megnevezése, száma: 
iskolai nevelés-oktatás (852010) 
- emelt szintű ének-zeneoktatás,  
1-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban 
 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852012  sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4 évfolyamon) 
852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8 évfolyamon) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
854238  Tankönyv- és jegyzettámogatás 
479901  Tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
841906  Finanszírozási műveletek 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása 
852013  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4 évfolyam) 
852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanuló szobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
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855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 
 
8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás 
A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki 
 
Az intézmény évfolyamainak száma:  8 évfolyamos 
 
Felvehető maximális tanulólétszám:  évfolyamonként két osztállyal, 
      16 osztályban 448 tanuló 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek és tanuló: 
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
Általános iskolai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági 
típusa:  

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása integráltan történik. 

Óvodai intézményegység 

Belvárosi Óvoda 
Neve:    Belvárosi Óvoda 
Címe:    7300 Komló, Templom tér 1. 
Csoportok száma:    3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 fő 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
 
Óvodai feladat-ellátásban – a Belvárosi Óvoda telephelyen - a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók fogyatékossági típusa: 
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- tanulásban akadályozott (enyhe értelmei fogyatékosság) 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 
 
2.) Neve: Gesztenyési Óvoda 
Címe: Komló, Rózsa u. 9. 
 
- etnikai kisebbségi óvodai nevelés 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 
- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 
 
Csoportok száma:    1 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  30 fő  
 

A Belvárosi Óvoda és Gesztenyési Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási 
törvény szerint maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
 
 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 6. 
         Polics József  
         polgármester 
 
 
 
 
 
Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város Önkormányzat Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítását  
 
1.) a 35/2008. (II. 28.) sz. határozattal 
2.) 98/2008. (VI. 26.) sz. határozattal jóváhagyta, hatályos 2008. szeptember 1. napjától. 
3.) A Képviselő-testület az intézmény besorolását az 52/2009. (IV. 23.) sz. határozattal jóváhagyta, 
2009. július 1. napjától hatályos. 
4.) A Képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot a 73/2009. (V. 28.)sz. határozattal 
jóváhagyta, amely 2009. július 1. naptól hatályos. 
5.) A Képviselő-testület a 2010. január 1. naptól hatályos szakfeladat elnevezést 128/2009 (IX. 24) sz. 
határozattal jóváhagyta. 
6.) A Képviselő-testület a szakfeladat kiegészítéseket a 142/2009. (XI. 5.) sz. határozattal jóváhagyta. 
7.) A Képviselő-testület a szakfeladat elnevezésekkel az alapító okiratot a 8/2010. (I. 21.) sz. 
határozattal módosította. 
8.) A Képviselő-testület az alaptevékenység kiegészítéséhez a 22/2010. (II. 25.) sz. határozattal 
hozzájárult. 
9.) A Képviselő-testület az alapító okirat módosításához a sajátos nevelési igényű tanulók 
fogyatékossági típus felvezetéséhez a 92/2010. (VI. 17.) sz. határozattal hozzájárult. 
10.) A Képviselő-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal az alapító okiratot módosította az 
2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
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11.) A Képviselő-testület a 97/2011. (V. 26.) sz. határozattal az alaptevékenységét szakfeladat 
számokkal és elnevezésekkel kiegészítette. 
12.) A Képviselő-testület a ……………..sz. határozattal – a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók fogalmának pontosítása miatt – az alapító okiratot módosította. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2011. szeptember 6. 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44 



M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 
Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, 
Templom tér 2. számú közoktatási intézmény alapító okiratát a képviselő-testület a ………… 
sz. határozattal módosította. 
 
A feladat-ellátási helyeken törlésre kerültek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók alábbi 
meghatározása: 
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: Az iskolai nevelés-oktatás feladataiban ellátja a sajátos 
nevelési igényű tanulók közül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével és a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel bíró (olvasás-, 
írás-, matematika elsajátítása zavarban szenvedő), sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
oktatását. 
 
Valamennyi feladat-ellátási helyen felvezetésre kerül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX, törvény 
121. § (1) bek. 29. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek meghatározása a fenti törölt 
elnevezés helyett: 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
„ sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd, 
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.” 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa utolsó két meghatározásánál az „organikus 
okra visszavezethető”, és az „organikus okra vissza nem vezethető tartós” meghatározások valamennyi 
feladat-ellátási helyen törlésre kerülnek. A fogyatékossági típusok felsorolása többi része változatlan 
marad: 

- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 

szöveg helyett: 
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 

meghatározás kerül.  
 
Az alapító okiraton történő módosítások 2011. szeptember 1. naptól kerülnek átvezetésre. 
 
Az alapító okiraton történő változások a Magyar Államkincstár bejegyzését követően válnak 
hatályossá. 
 
Komló, 2011. szeptember 6. 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
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