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Meghívott: 

1.) Dr. Hoppa József főigazgató Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 7300 
Komló, Alkotmány utca 2. 

 
Határozatot kapják: 

1.) Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány utca 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány utca 2. szám alatti többcélú 
közös igazgatású intézmény a Gagarin Általános Iskola 7300 Komló, Fürst S. u. 1. szám alatti 
telephelyén, valamint a Szakképző Iskola 7300 Komló, Ságvári utca 1. szám alatti telephelyén lévő 
közoktatási intézményekben létszámcsökkentést határoz el az intézményfenntartó társulás. A 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a 2012. március 28.-ai ülésén dönt az 
intézményegység engedélyezett létszámáról. A 2012. évi költségvetési határozatban az engedélyezett 
létszám 269 fő 2012. január 1. napján. A társulás tanácsa öt fő létszámcsökkentést határozza el. A 
létszámleépítés indoka az, hogy a Gagarin Általános Iskola alapító okiratában meghatározott kis 
létszámú osztálycsoport 2004/2005. tanévtől kezdődően nem indítható. A gyermeklétszám és az 
indítható osztálycsoportok számának csökkenése indokolja az egy fő létszámleépítést az 
intézményegységben. 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium 7300 Komló, Ságvári utca 1. szám alatti telephelyen négy fő létszám leépítését határozza el 
a Társulási Tanács. A létszámleépítés indoka, hogy a 2012/2013. nevelési évtől kezdődően a 
köznevelési törvény előtérbe helyezi a gyakorlati képzést az elméleti képzéssel szemben.  
 
A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III. 1.) BM rendelet szerint három ütemben 
nyújtható be támogatási igény a létszámcsökkentésből adódó többletköltségre. A támogatás 
benyújtásának feltétele, hogy a gesztor önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza 2012. évi 
induló engedélyezett intézményi létszám adatokat, valamint a beazonosítható, egyértelmű intézményi 
létszámcsökkentést. Az előterjesztésben meghatározott létszámcsökkentésekre az önkormányzat 
pályázatot nyújt be, a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározott ütemezés szerint. A pályázat 
benyújtásának feltétele, hogy gesztor önkormányzat képviselő-testülete döntést hozzon a 
megszüntetésre kerülő álláshelyekről, a létszámcsökkentési támogatási igény benyújtását megelőzően. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Az 
előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság megvitatta, az Elnök szóban terjeszti 
elő a bizottság véleményét. 
 
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 Sport 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Kökönyösi Oktatási Központ 
engedélyezett létszáma csökkentését és az alábbi határozatot hozza. 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ engedélyezett létszáma 
öt fővel csökkentésre kerüljön. 

2.) A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola engedélyezett létszáma 2012. április 1. 
naptól 264 főben kerül meghatározásra. 

3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési 
rendeletmódosításkor az engedélyezett létszám változását vezesse át. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
K o m l ó, 2012. március 19. 
 
       Polics József 
       polgármester 
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