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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! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2011. (III. 31.) számú határozatával 
támogatta a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos javaslatot. Az átszervezési 
javaslat egyrészt a komlói többcélú közoktatási intézmények óvodai és általános iskolai 
feladat-ellátásának szétválasztását, másrészt a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 
fenntartói jogának átadását tartalmazta.  

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-ellátás tekintetében állam részére 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. 

Az átszervezést követően az alábbi közoktatási intézményi struktúra kerül kialakításra: 
1.) Szilvási Általános Iskola  - székhely: 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 

Felsőszilvási Általános Iskola – tagintézmény: 7300 Komló Május 1. u. 13. 
2.) Kenderföld-Somági Általános Iskola - székhely: 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
3.) Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola – székhely: 7300 Komló, Templom 

tér 2. 
4.) Komló Városi Óvoda – székhely: 7300 Komló, Tompa M. u.  2/1. 

tagintézményei:  
Belvárosi Óvoda Komló, Templom tér 1. 
Gesztenyési Óvoda 7300 Komló, Rózsa u. 9. 
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. 

 
Szilvási Általános Iskola esetében: 
A Szilvási Nevelési- Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola többcélú, közös igazgatású 
közoktatási intézményből kiválnak a Szilvási Óvoda és a Felsőszilvási Óvoda 
tagintézmények, melyek az új intézményként megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda 
tagintézményei lesznek 2012. július 1. napjával. A Szilvási Nevelési- Oktatási Központ 
Óvoda és Általános Iskola neve Szilvási Általános Iskolára módosul, melynek tagintézménye 
a Felsőszilvási Általános Iskola. A Szilvási Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. 
július 1. napjától 55 fő 
 
Kenderföld-Somági Általános Iskola esetében 
A Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda többcélú, közös igazgatású közoktatási 
intézményből kiválnak a Tompa Mihály utcai Óvoda, a Hunyadi utcai Óvoda és a 
Mecsekjánosi Óvoda tagintézmények, melyek 2012. július 1 napjával az új intézményként 



megalapításra kerülő Komló Városi Óvoda részei lesznek. 2012. július 1. napjától a 
Kenderföld-Somági Általános Iskola engedélyezett létszáma 35 fő. 
 
Kodály Zolán Ének-zenei Általános Iskola 
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda esetében a két átszervezést szükséges 
végrehajtani, mivel egyrészről 2012. július 1. napjával a többcélú, közös igazgatású 
közoktatási intézményből kiválnak a Belvárosi Óvoda és a Gesztenyési Óvoda 
tagintézmények, melyek tagintézményei lesznek az újonnan megalapításra kerülő Komló 
Városi Óvoda intézménynek. A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 2012. július 1. 
napjától 2012. augusztus 31. napjáig Komló Város Önkormányzat fenntartásában marad, neve 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolára módosul.  
 
2012. szeptember 1. napjától az általános iskola fenntartói jogát Komló Város Önkormányzata 
át kívánja adni a Pécsi Egyházmegyének. A feladat átadásához kapcsolódó megállapodás 
egyeztetése folyamatban van, mely a képviselő-testület júniusi ülésére kerül beterjesztésre. 
 
Az egyeztetés alatt lévő megállapodás főbb tartalmi elemei tekintetében az alábbiakat 
emelném ki: 
- igény esetén minden jelenlegi tanuló számára biztosított lesz az új katolikus iskolában az 
általános iskolai nevelés-oktatás, 
- az átadás-átvétel az ingatlanok és az ingóságok használati jogának átadásával történik 
- jelen munkavállalók további foglalkoztatása biztosított az intézményben, 
- intézmény vezetőjének kinevezését, pedagógiai programját, szervezeti és működési 
szabályzatát fenntartói jóváhagyás előtt az önkormányzat véleményezheti. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 81. § (2) bekezdése 
szerint a helyi önkormányzat feladat-ellátási kötelezettsége az egyházi fenntartásba adás után 
tovább is fennáll mindazon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják 
világnézetileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. 
 
A képviselő-testület 2011. április 1. napjától a közoktatási intézmények iskola- és 
óvodatitkárai a közoktatási intézményekből a GESZ állományába kerültek. A Kodály-Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola esetében a feladat átadásához kapcsolódóan szükséges az 1 fő 
iskolatitkári létszám GESZ-ből az iskola állományába történő visszahelyezése 2012. július 1. 
napjától. 
 
 
Komló Városi Óvoda 
Komló Város Önkormányzata 2012. július 1. napjával megalapítja Komló Városi Óvoda 
néven, Komló, Tompa M. u. 2/1. szám alatti székhellyel önállóan működő költségvetési 
szervet. 
 
A „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola intézményből kiváló 
Szilvási és Felsőszilvási Óvodák, a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
intézményből kiváló Tompa Mihály utcai, a Hunyadi utcai és a Mecsekjánosi Óvodák, 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda intézményből kiváló Belvárosi és a 
Gesztenyési Óvodák jogutód intézménye a Komló Városi Óvoda önállóan működő 
intézmény. 
 



Az új intézmény létrehozásával a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás esetén, az 
annak időpontjában fennálló munkaviszonyból (közalkalmazotti jogviszonyból) származó 
jogok és kötelezettségek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a jogutód munkáltatóra 
szállnak át. Az intézmény dolgozóinak jogi helyzetét a munkáltató személyében bekövetkező 
jogutódlásra vonatkozó szabályok szerint kívánjuk rendezni (a Munka törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény - továbbiakban: Mt.- 85/A és 85/B §-ai alapján). 
 
A Kt. 1. számú melléklet első rész tartalmazza a nevelési oktatási intézményekben 
foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott létszámát. Vezetők tekintetében 
minden önálló intézményben kötelező 1 óvodavezető (magasabb vezető), tagintézményenként 
pedig 1 tagintézmény vezető, illetve önálló intézményenként, ha a gyermekek létszáma eléri a 
80 főt, akkor javasolt 1 fő óvodavezető-helyettes alkalmazása. Az intézmény 7 feladat-ellátási 
helyen fog működni, 67 dolgozóval és 450 férőhellyel, így véleményem szerint a feladatok 
nagysága indokolja óvodavezető-helyettesi státusz létesítését. Javaslom, hogy 
költségtakarékosság érdekében az egyik tagintézmény vezetője lássa el az óvodavezető-
helyettesi feladatokat.  
A Kt. 1. számú melléklet harmadik rész tartalmazza a vezetői beosztás, munkakör heti 
kötelező óraszámát, mely a 4- vagy többcsoportos óvoda vezetője esetében heti 6 óra, az 
óvodavezető-helyettes, a tagintézmény-vezető, az intézményegység-vezető, a tagozatvezető, a 
tagintézmény-vezetőhelyettes, intézményegység-vezetőhelyettes esetében heti 24 óra. A 
hatályos szabályozás szerint a tagintézmény-vezető kötelező óraszáma ugyanannyi, mint az 
óvodavezető-helyettesé - aki általános helyettese az intézmény magasabb vezetőjének - azaz a 
vezetői tevékenységre fordított idő a tagintézmény-vezetői órákkal összevetve – a kötelező 
óraszám alakulásában nem mutatkozik meg. 

A Kt. 1. számú melléklet harmadik rész II/5 pontja alapján a pedagógus, a vezető kötelező 
óraszáma a fenntartó egyetértésével csökkenthető, ha az ehhez szükséges fedezetet, a 
fenntartó többletköltségvetési támogatás nélkül vagy a nevelési-oktatási intézmény saját 
forrásaiból biztosítja. A csökkentés ideje nem lehet hosszabb egy nevelési évnél, tanítási 
évnél, azonban több alkalommal meghosszabbítható. Javaslom, hogy az óvodavezető-
helyettes esetében – az új intézmény méretére, illetve az új intézményhez kapcsolódó 
feladatokra (intézményi dokumentumok elkészítése) való tekintettel - az óvodavezető-
helyettes heti kötelező óraszámát 10 órában kerüljön megállapításra a 2012/2013-as tanévben, 
mely az óvodák jelenlegi költségvetéséhez képest többlet költségvetési támogatást nem 
igényel. 

A 138/1993. (X.8.) Kormányrendelet 5. § (17) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy új 
közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására az új intézmény 
vezetője nyilvános pályázat kiírása nélkül kapjon vezetői megbízást. A megbízás legfeljebb a 
tevékenység megkezdését követő évre szólhat, a (14) bekezdésben meghatározottak 
alkalmazásával, mely kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás 
lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a (2) bekezdésben 
meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál korábban vagy későbben 
járna le. 
 
Javaslom, hogy a Komló Városi Óvoda vezetésével Judikné Linde Terézt bízzuk meg 1 évre 
2012. július 1. napjától 2013. július 1. napjáig. 
 



A kötelező intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési 
szabályzat, házirend, minőségirányítási program) a tanév megkezdéséig módosítani kell. 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (3) bekezdése írja elő intézmény 
átszervezéssel kapcsolatos egyeztetési kötelezettséget a fenntartók számára, ennek keretében 
kell az átszervezésről szóló döntés előtt beszerezni az érintett intézmények alkalmazotti 
közösségének, iskolaszékének, az iskolai szülői szervezetének, és iskolai 
diákönkormányzatának véleményét. Mindezen kívül a képviselő-testületi végleges döntés 
előtt az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleménye is szükséges, azzal 
kapcsolatban, hogy a tervezett átszervezés biztosítja-e a továbbiakban is az adott szolgáltatás 
megfelelő színvonalon történő ellátását. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. 6. § (3) b) szerinti egyeztetést le kell 
folytatni az érdekképviseleti szervezetekkel. Továbbá ezen szervezeti intézkedésekre 
vonatkozóan a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének (Baranya 
Megyei Kormányhivatal) állásfoglalása is szükséges arra vonatkozóan, hogy a tervezett 
intézkedések nem ellentétesek a fejlesztési tervvel.  
 
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően az intézményátszervezéshez szükséges 
egyeztetések megtörténtek.  
 
Az átszervezésről beérkezett vélemények a következők:  
A közoktatási szakértő (Adorján Gyöngyi) összegző véleménye a következő: „ Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete tervezett intézményátszervezési szándékának a jelenleg 
hatályban levő, illetve a 2013. január 1-jétől érvénybe lépő - az átszervezésre vonatkozó - 
jogszabályi kereteknek megfelelve tesz eleget. Az óvodás, iskolás gyermekek és szüleik 
intézményválasztási szabadsága a tervezett intézkedést követően nem sérül, az érintetteket 
aránytalan teher nem éri. Az intézményátszervezésének törvényi akadálya nincs.” 
 
A Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda alkalmazotti közössége, közalkalmazotti 
tanácsa, szülői szervezete, diákönkormányzata az átszervezésről szóló javaslatot elfogadta. 
 
A „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola alkalmazotti közössége, 
közalkalmazotti tanácsa, szülői szervezete, diákönkormányzata az átszervezésről szóló 
javaslatot elfogadta. 
 
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete, közalkalmazotti 
tanácsa, szülői szervezete, Iskolaszéke, diákönkormányzata támogatja az átszervezésről szóló 
javaslatot. 
 
Komló Város Pedagógus Szakszervezet alapszervezeteinek Titkári Tanácsa az átszervezést 
tudomásul vette. 
 
 A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatot támogatta, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat ülésére az előterjesztés kiküldését követően kerül sor, így véleményük a 
testületi ülésen kerül ismertetésre. 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal fejlesztési tervre épített szakvéleménye a testületi ülésen 
kerül ismertetésre. 
 



(A részletes vélemények a Polgármesteri Hivatal 216-os szobájában, munkaidőben 
megtekinthetőek.) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamit az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság szóban elhangzó véleményének figyelembe 
vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – polgármester előterjesztésében – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamit az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta a közoktatási intézmények átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő- testület úgy dönt, hogy 2012. július 1. napjától a „Szilvási Nevelési-
Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola többcélú, közös igazgatású közoktatási 
intézményből kiválnak a Szilvási és a Felsőszilvási Óvoda tagintézmények. A 
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Város Önkormányzat 
Szilvási Általános Iskola alapító okiratának módosításáról gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. A képviselő- testület úgy dönt, hogy 2012. július 1. napjától a Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és Óvoda többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményből 
kiválnak a Tompa Mihály utcai, a Hunyadi utcai és a Mecsekjánosi Óvoda 
tagintézmények. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Város 
Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

3. A képviselő- testület úgy dönt, hogy 2012. július 1. napjától a Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola és Óvoda többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményből 
kiválnak a Belvárosi és Gesztenyési Óvoda tagintézmények. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola alapító okiratának módosításáról gondoskodjon. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
4. A képviselő-testület 2012. július 1. napjával megalapítja Komló Városi Óvoda 

önállóan működő közoktatási intézményt és felkéri a polgármester az alapító okirat 
elkészítésére. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 



5.  A képviselő-testület 2012. július 1. napjától 2013. július 1. napjáig – határozott 
időtartamra - megbízza Judikné Linde Terézt a Komló Városi Óvoda magasabb 
vezetői teendőinek ellátásával. 
 
A képviselő-testület illetményét kinevezése napjától 270.600 forintban állapítja meg: 

 Illetménye:         201.000 forint 
 Magasabb vezetői pótlék:        46.000 forint 
 Nemzetiségi pótlék:           3.600 forint 
 Nyelvpótlék:           20.000 forint 
 Illetménye összesen:       270.000 forint 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói, adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

6. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komló Városi Óvoda óvodavezető-
helyettes heti kötelező óraszáma 10 órában kerüljön megállapításra 2012/2013-as 
tanévben. 
 
Határidő:  2012. július 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

7. A képviselő-testület az átszervezett közoktatási intézmények költségvetési 
előirányzatainak szükséges módosítását rendeli el a GESZ közreműködésével. 
 
Határidő:  2012. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

8. A képviselő-testület 2012. július 1. napjától a Szilvási Általános Iskola engedélyezett 
létszámát 55 főben, a Kenderföld-Somági Általános Iskola létszámát 35 főben, a 
Komló Városi Óvoda engedélyezett létszámát 67 főben állapítja meg. A képviselő-
testület 2012. július 1. napjától a GESZ engedélyezett létszámából 1 fő a Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskolához kerül áthelyezésre, így a Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola engedélyezett létszáma 34 főben, a GESZ engedélyezett 
létszáma 34 főben kerül megállapításra. 
 
Határidő:  2012. július 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

9. A képviselő-testület utasítja az intézmények vezetőit, hogy a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX törvény 33. §. paragrafusban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon az 
intézményi dokumentumok módosításáról és annak fenntartó részére történő 
megküldéséről. 
 
Határidő:  2012. augusztus 15. 
Felelős:   intézményvezetők 

 



10. A képviselő-testület a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolát át kívánja adni a 
Pécsi Egyházmegye fenntartásába 2012. szeptember 1. napjával, melyhez kapcsolódó 
feladat-ellátási megállapodást és a megszüntető okiratot a képviselő-testület júniusi 
rendes ülésén hagyja jóvá. Amennyiben a Pécsi Egyházmegye a Kodály Zolán Ének-
zenei Általános Iskola jogerős működési engedélyét 2012. augusztus 31. napjáig nem 
szerzi be, úgy a képviselő-testület az átadási szándékától eláll. 
 
Határidő:  2012. június 30. 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 
 
Komló, 2012. május 2. 
 
        Polics József 
        polgármester 
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