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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III/C. 4. pont 
 

Pénzügy, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 23. pont 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívottak: 

1.) Király Istvánné Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin 
utca 4. 

2.) Dobóné Bencze Zsuzsanna „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános 
Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 

3.) Cseke Gabriella Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, 
Templom tér 2. 

 
A határozatot kapják: 
1.) Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin utca 4. 
2.) „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség 
utca 32. 
3.) Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Templom tér 2. 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elfogadása, és 2012. szeptember 1. 
napjával történő hatályba lépése indokolja, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények átszervezésének 
elhatározásáról döntsön.  

 
A köznevelésről szóló törvény 74. § (1) bekezdése szerint az állam gondoskodik – az óvoda 

kivételével – az alapfeladatok ellátásáról 2013. január 1 napjától. Az általános iskolai és 
óvodai nevelés-oktatás Komló városában három önállóan működő többcélú közös igazgatású 
közoktatási intézményben folyik, melyek állami fenntartásba történő átadására 2013. január 1. 
napjától a jelenlegi intézményi struktúrában nincs lehetőség. A többcélú közös igazgatású 
intézmények tekintetében az általános iskolai és óvodai feladatok átszervezésére - a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (9) bekezdése 
értelmében - csak szorgalmi időben a július–augusztus hónapokban kerülhet sor. Tehát annak 
érdekében, hogy az általános iskolai feladat-ellátásban az állam részére történő átadására 
alkalmas intézményi struktúra kerüljön kialakításra szükséges, hogy a Képviselő-testület a 
2011/2012-es tanévet követően július-augusztus hónapban a többcélú közös igazgatású 
intézményeket átszervezze. 
 
A Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin utca 4. szám alatti 
közoktatási intézményben egy általános iskolai és három óvodai telephelyen folyik nevelés-
oktatás.  
A „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskolai közoktatási 
intézményben a székhelyen 7300 Komló, Függetlenség utca 32. és a Május 1. u. 13. alatti 
címen általános iskolai, két tagintézményben óvodai nevelés-oktatás folyik. 
 
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézményben a 
székhelyen általános iskola és két telephelyen óvodai nevelés-oktatás folyik. 
 
A „Kökönyösi Oktatási Központ”-ban középiskolai, általános iskolai, óvodai, szakszolgálati 
és alapfokú művészetoktatási nevelés-oktatás folyik. Ebben az intézményben is csak az 
óvodai feladat marad az önkormányzat kötelező feladata. Az intézmény fenntartója a 8 
önkormányzat által alapított Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás. Az 
intézményfenntartó társulás egyik tagja, a Megyei Intézményfenntartó Központ lett 2012. 
január 1. napjától, 2011. december 31. nappal a Megyei Önkormányzat az intézményfenntartó 
társulásból kilépett. A felmerült jogi és finanszírozási problémák miatt az óvodai feladatot az 
intézményből kiszervezni nem tudja Komló Város Önkormányzat. 
 
A három önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény esetében a hét óvodai telephely 
átszervezésével létrehozható egy óvodai intézmény, egy székhely intézménnyel és hat 
telephellyel. Ebben az esetben a három általános iskola gazdálkodási besorolása szerint 
önállóan működő költségvetési szerv maradna, gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó 
Szervezet látja el.  
 
Az óvodai intézmény esetében átszervezés történik, ugyanakkor „új” intézményegység kerül 
megalapításra, amely a kiszervezett telephelyek jogutódja, a közalkalmazottak foglalkoztatása 
és az óvodai feladat-ellátás tekintetében is. 
 



A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola esetében szóba került – a Magyar Katolikus 
Egyház Pécsi Egyházmegye megkeresését követően –, hogy az intézmény egyházi 
fenntartásba kerül. A fenntartó váltásról, a közoktatási megállapodás megkötéséről, a 
kiegészítő normatív támogatás igénylésének lehetőségéről, a pályázati kötelezettségek 
átruházásának engedélyezéséről egyeztetések folynak. A végső döntést ezek ismeretében 
tudja meghozni a képviselő-testület. 
 
Az átszervezési eljárás lépései a következők: 

1. szándéknyilatkozat – elvi döntés a képviselő-testület részéről az átszervezési eljárás 
megkezdéséhez; 

2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása; 
3. döntés – május utolsó munkanapjáig; 
4. rendeletek, dokumentumok, szabályzatok módosítása. 

 
A jelenleg még hatályos közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (11) 
bekezdése szerint:”a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának 
átadásával, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatban………”  Ezen határidő 
betartásával fejezi ki átszervezési szándékát a képviselő-testület. 
 
Az átszervezési eljárás első lépéseként a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia – elvi 
döntés – a tervezett szándékáról, amelynek tartalmaznia kell, hogy milyen módon kívánja 
ellátni a jövőben a feladatot, a tervezett átszervezés határidejének és a felelősök 
megnevezésével. A szándéknyilatkozat képezi a véleményezési eljárás alapját. 
 
Az átszervezési szándékában az önkormányzat képviselő-testülete intézményt, feladat-ellátást 
megszüntetni nem tervez, az átszervezés a város közoktatási intézményhálózatában 
strukturális változást eredményez, azaz az óvodai és az általános iskola feladat-ellátási helyek 
szétválasztásával alakítja ki a közoktatási intézményeket. Az önkormányzati intézmények 
gazdálkodási besorolásában változás nem történik, önállóan működő költségvetési szervek 
maradnak, gazdálkodási feladataikat a GESZ látja el.  
 
Az átszervezés az intézmény foglalkoztatottjait – az egyházi fenntartású intézményi 
átszervezés kivételével – közalkalmazotti jogviszonyuk tekintetében nem érinti, az óvodai 
feladat-ellátás tekintetében és a közalkalmazottak foglalkoztatása tekintetében is a 
megalapításra kerülő óvodai intézményegység jogutód intézmény. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi, jogi 
és ellenőrzési bizottság megtárgyaltra, a bizottságok véleményét az elnökök szóban terjesztik 
elő. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 
átszervezésére tett szándéknyilatkozatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy az alábbiak szerint szervezi át a fenntartásában 
lévő közoktatási intézményeket: 



 
1.) Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin utca 4. szám 

alatti intézmény három óvodai telephelyét kiszervezi, a kialakításra kerülő új óvodai 
intézményben működik tovább. A Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, 
Gagarin utca 4. szám alatti székhellyel önállóan működő költségvetési szerv marad. 
 

2.) „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 7300 Komló, 
Függetlenség utca 32. székhelyen és a Május 1. u. 13. szám alatti telephelyen lévő 
intézmény önállóan működő költségvetési szerv marad, a két óvodai telephely 
kiszervezésre kerül a meglapításra kerülő óvodai intézményhez. 

 
3.) A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Templom tér 2. 

szám alatti intézményben a székhelyen lévő általános iskola fenntartója a Magyar 
Katolikus Egyház, a két óvodai telephely kiszervezésre kerül a megalapításra kerülő 
óvodai intézményhez.  

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TIOP-1.1.1/07-1-2008-

0895, valamint a KEOP-5.1.0-2008-0041 pályázat közreműködő szerveitől (ESZA és 
Energiaközpont) az átszervezésekhez, a fenntartói jog átadásához szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatokat megkérje.  

 
5.) Amennyiben a 3. pontban meghatározott átadás bármely okból meghiúsul, abban az 

esetben a képviselő-testület a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolát önállóan 
működő intézményként, saját fenntartásába szervezi át. 

 
6.) A megalapításra kerülő óvodai intézmény az alábbi óvodai feladat-ellátási helyekkel 

kerül kialakításra:  
• Belvárosi Óvoda Komló, Templom tér 1. 
• Gesztenyési Óvoda 7300 Komló, Rózsa u. 9. 
• Tompa M. utcai Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
• Mecsekjánosi Óvoda 7300 Komló, Iskola u. 39. 
• Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 
• Szilvási Óvoda 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 
• Felsőszilvási Óvoda 7300 Komló, Május 1. u. 15. 

 
7.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenntartói egyeztetéseket a 

közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően tegye meg, valamint a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát keresse meg a szakértői vélemények 
beszerzéséhez. 

 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
K o m l ó, 2012. március 19. 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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