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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata (gesztor), a Baranya Megyei Önkormányzat, Bodolyabér, Liget, 
Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, valamint Mánfa Község Önkormányzata 2009. 
június 15-i hatállyal létrehozta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulást. 2009. 
július 1. napján a Társulás fenntartásába került a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott 
középfokú közoktatási intézmény, mint a többcélú közös igazgatású „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálata (rövid neve: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola) Egységes Iskola és 
Kollégium intézményegysége. 
 
A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény megalapítása és annak intézményfenntartó 
társulás által történő fenntartása a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú „Kökönyösi 
Oktatási Központ kialakítása” című pályázat infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, 
szükséges, kötelezően vállalandó feltétel volt. 
 
A Társulást a tagok a kötelező közoktatási feladataik, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 24-36 §-aiban meghatározott nevelési és oktatási feladatok közös, társulási keretek 
közötti magasabb színvonalú ellátása érdekében hozzák létre. A Társulás további célja a 
közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatos költségek racionalizálása. Az intézmény 
finanszírozása központi és egyéb forrásból nem fedezett tényleges és mérhetően felmerülő 
többletköltséget a társult önkormányzatok biztosítják oly módon, hogy a társult önkormányzat 
(korábbi fenntartó) a bevitt intézmény(ei) mutatószámai után igényelt központi források és a 
bevitt intézményi saját bevétele feletti összeget, valamint a bevitt intézmények működési 
kiadásainak arányában megosztott központi igazgatás kiadásainak összegét megtérítik.  A 
Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évben több mint 140 millió forinttal finanszírozta a 
középfokú feladat ellátását. 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvény 2. § (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzat köteles az év utolsó napjával a 
részvételével működő társulási megállapodásait felmondani. 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat képviselője a 2011. november 30-án tartott Társulási 
Tanácsi ülésen jelezte, hogy a Közgyűlés 2011. december 8-án dönt a fenti jogszabályban 
előírtaknak megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat részvételével működő 
társulásokból való kilépésről, így a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból is. 
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
5. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a társulás tagjai a megállapodás módosításáról, 
megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan 
napon belül döntenek.  
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvény 15. § (1) bekezdése felhatalmazza a Kormányt, hogy a megyei önkormányzatoktól 
átvett feladatok tekintetében a konkrét részletszabályokat meghatározza. Várhatóan ezen 
kormányrendeletben szabályozásra kerül, hogy a megyei intézmények fenntartását átvevő 
szerv, milyen módon fog részt venni a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
fenntartásában. Véleményem szerint ezen részletszabályok ismeretének figyelembe vételével 
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kerülhet sor a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására. 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 számú projekt 
megvalósításában konzorciumi partnerként vett részt. Mivel a projektben a konzorciumi partnerek 
a fenntartási időszak végéig, 2016. március 31-ig vállalták az intézmény jelenlegi szerkezeti 
struktúrájának intézményfenntartó társulási formában való fenntartását, így levélben fordultunk a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, ahonnan arra vonatkozóan kértünk állásfoglalást, hogy a 
Baranya Megyei Önkormányzatnak, mint konzorciumi partnernek az intézményfenntartó 
társulásból való kilépése jár-e a bármiféle következménnyel a projekt szempontjából. Az 
előterjesztés készítésének időpontjáig erre hivatalos válasz nem érkezett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat 
 
A képviselő-testület – polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulásból való kilépéséről szóló tájékoztatót és, az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a 2009. 
június 15-ei hatállyal létrehozott Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulásból kilép a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése alapján 
2011. december 31. napjával. 
 

2.) A képviselő-testület kijelenti, hogy a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
intézménybe a Baranya Megyei Önkormányzat által bevitt középfokú oktatási 
intézmények működéséhez Komló Város Önkormányzata 2012. évben sem tud forrást 
biztosítani. 
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megyei intézmények 
fenntartását átvevő szervvel a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
középfokú intézményegységei finanszírozása biztosítása érdekében szükséges 
tárgyalásokat lefolytassa. Felhatalmazza továbbá, hogy az intézmény 
működőképessége érdekében minden szükséges intézkedést megtegyen, és átmeneti 
megállapodást megkössön a következő képviselő-testületi ülésig. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

Komló, 2011. december 7. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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