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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-ának (4) 
bekezdés értelmében 2013. január 1-jétől a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési 
önkormányzat gondoskodik – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő 
összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmények vonatkozásában a Nkt. 76. §-ában meghatározott feladatok 
ellátásáról. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. § (3) bekezdésében 
foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához 
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő 
személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól - az 
ahhoz szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya esetén, az érintett 
köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény 
működtetéséhez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott 
adatszolgáltatás mellett - felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a 
lakosságszám változásával összefüggő rendkívüli esetben mentesül.  
 
A települési önkormányzat tehát a fenti kötelezettsége alól nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) meghatározott módón felmentést kérhet. A Képviselő-testület az önkormányzat 
tulajdonában álló, illetékességi területén lévő köznevelési intézmények működtetésével 
kapcsolatosan a 150/2012. (X.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a működtetési 
kötelezettsége alóli mentesülés érdekében kérelmet nyújtson be a kincstár települési 
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve részére. 
 
A Rendelet szerint létrehozott tárcaközi bizottság az önkormányzat által szolgáltatott adatok 
alapján a helyi önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszterek egyetértésével 
megállapította, hogy Komló Város Önkormányzata felmentési kérelme elfogadható, azonban 
gazdasági és jövedelemtermelő képessége, saját bevételi lehetőségei és egyéb kondíciói 
biztonsággal megteremtik annak lehetőségét, hogy a köznevelési intézményeink 
működtetésével összefüggő, az állam által biztosított költségvetéshez hozzájáruljon, melynek 
mértékét - a 2013. január 1. és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan – 
18.117.000 forint/ hó összegben állapította meg.  
 
A fenti döntés értelmében tehát Komló Város Önkormányzatának az alábbi köznevelési 
intézmények működtetéséhez kapcsolódóan évente 217.404.000.000 forint hozzájárulást 
kellene fizetnie: 
1.) Szilvási Általános Iskola 
2.) Kenderföld-Somági Általános Iskola 
3.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola intézmény esetében az alábbi 
tagintézményekről: 
  a.) Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

b.) Gagarin Általános Iskola 
c.) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
d.) Nagy László Gimnázium 
e.) Kollégium 

 
Az Nkt. 76. § a köznevelési intézmények működtetését az alábbiak szerint határozza 
meg:  
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„(1) A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló 
ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az 
ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és 
egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető köteles a 
működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az 
ingatlan vagyonvédelméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely 
ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és 
biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési 
intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások 
megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata 
működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat 
ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában 
lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. 

 (2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését érintő 
módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés az állam és a működtető 
közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik. 

 (3) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az 
állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem 
kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. Az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az állami 
intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az 
intézményvezető javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a 
működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, 
továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett 
intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez 
hozzájárulást igényelhet.” 

 
Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények várható működési költségeinek 
alakulását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A táblázat A oszlopa tartalmazza 
az intézmények teljes működési kiadásait az étkeztetés költségeivel együtt. Az egyes 
szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosította a gyermekek 
védeleméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 152. § -át 2013. január 
1. napjától, melynek értelmében a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és 
a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-
oktatási intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve 
az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Ezen 
rendelkezés alapján az összes Komlón,  állami, vagy önkormányzati fenntartásban működő 
köznevelési intézményének étkeztetést Komló Város Önkormányzatának kell biztosítani, 
beleérte a BM EGYMI (Tompa Mihály utcai iskola) köznevelési intézményt is.  Ezen 
jogszabályi módosítás alapján az A oszlop költségei csökkentésre kerültek az étkeztetés 
dologi és személyi költségeivel, így a táblázat C oszlopa mutatja, hogy a működési költségek 
előreláthatólag kb. 152 millió forint éves kiadást jelentenének az önkormányzat számára 
2012. évi kiadási szinten számolva. Figyelemmel arra, hogy a Nkt. 76. § (3) bekezdésében az 
állami fenntartó finanszírozza a külön jogszabályban meghatározott eszközöket, 
felszereléseket és taneszközöket, illetve az intézményátszervezés követő önkormányzati 
feladatok racionalizálásának eredményeképpen ezen összeg tovább csökkenhet. 
 
A Rendelet értelmében amennyiben a döntés az önkormányzat működési képességének 
hiánya csak részben, vagy egyáltalán nem állapítható meg, akkor a települési önkormányzat 
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az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül kérelmét visszavonhatja és a 
köznevelési intézmények működtetését 2013. január 1. napjától vállalhatja. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy az önkormányzat vonja vissza az illetékességi 
területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetési kötelezettség alóli 
mentesülésére irányuló kérelmét és 2013. január 1. napjától ezen intézmények 
működtetéséről maga gondoskodjon. 

Az állam a köznevelési rendszerének átalakítása érdekében 202/2012. (VII. 27.) Korm. 
rendeletével létrehozta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: 
Központ), melynek tankerületei kialakításra kerültek, illetve a tankerületek igazgatóinak 
megbízása megtörtént. Az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtását a 
tankerületi igazgató és az önkormányzat kölcsönösen együttműködve végzi. 

Amennyiben a képviselő-testület a köznevelési intézmények működtetését vállalja, abban az 
esetben a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény)  
rendelkezik az átadás-átvétel folyamatáról. 
 
A Törvény kihirdetését követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség állásfoglalást adott ki, 
melynek értelmében a DDOP-3.1.2/2F-2f pályázat keretében kialakított és fejlesztett 
projektek tekintetében az intézményben ellátott feladatok állami átvételéhez kapcsolódóan az 
önkormányzat, a társulás az intézményt átszervezheti, mely átszervezés nem jár visszafizetési 
kötelezettséggel. Az állásfoglalás értelmében a szakmai fejlesztés fenntartása érdekében a 
Központ és az érintett önkormányzatok konzorciumi megállapodást kötnek a projekt 
eredményeinek fenntartása érdekében.  
 
Ezen állásfoglalásnak megfelelően a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola többcélú 
köznevelési intézményt átszervezheti a Törvény 2. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően. Azaz az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja az általa 
fenntartott többcélú intézmény, alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől 
állami köznevelési alapfeladatot ne lásson el, melyről a képviselő-testület a Törvény 
hatálybalépésétől számított tíz munkanapon belül dönt. Ezen döntés meghozatalakor nem kell 
alkalmazni a Nkt. átszervezésre vonatkozó tilalmat és egyeztetések lefolytatása sem szükséges. 
 
A Törvény 3. §- a értelmében a települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 
2013. január 1-jétől nem láthat el, ennek érdekében a települési önkormányzati társulás az átadás-
átvételi megállapodás megkötéséig módosítja a társulási megállapodást. Ezen pont érint mind a 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulást és a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulást megállapodását is. 
 
A Törvény 4. §-a értelmében az állami köznevelési feladatot ellátó intézmények 2013. január 
1-jével – Központba történő beolvadással – az állam fenntartásába kerülnek. Az intézmények 
beolvadással történő megszűnésének a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése iránt az 
oktatásért felelős miniszter által 2012. december 15-éig rendelkezésére bocsátott adatok 
alapján a kincstár hivatalból intézkedik. A Törvény kimondja, hogy a beolvadással érintett 
intézmény és az intézményegység tekintetében 2013. január 1-jétől a fenntartói jogokat a 
Központ gyakorolja.  Ha ezen az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat 
működteti, az intézmény működtetésére vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében az 
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intézményt működtető települési önkormányzatot kell jogutódnak tekinteni. A beolvadó 
intézmény a Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik. 
 
A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek a pedagógusi munkakörben, illetve a nevelő-
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak. Az 
intézményben dolgozó technikai személyzet és egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása az 
önkormányzat feladata. 
 
Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő egyéb 
eszközöket, felszereléseket – a Központ ingyenes használatába, vagy, ha a települési 
önkormányzat az intézményt nem működteti 2013. január 1-jét követően, a Központ ingyenes 
vagyonkezelésébe kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg az a köznevelési feladat ellátását 
szolgálja. 
 
A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek az önkormányzati fenntartó által irányított 
költségvetési szerveknél az intézmény fenntartását, irányítását, funkcionális feladatainak 
ellátását végző munkavállalók. Az önkormányzatnak szükséges biztosítania a tankerület 
működéséhez elengedhetetlen ingó és ingatlan vagyont ingyenes használatra. 
 
A Törvény 13. §-a értelmében 2012. december 15-éig megköti az önkormányzat és a 
tankerületi igazgató előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő megállapodást és aláírják 
az ehhez kapcsolódó átadás-átvételi jegyzőkönyvet. 
 
A Törvény 16 - 17. §-a rendelkezik a hazai és európai uniós forrásokból finanszírozott 
projektekről. Főszabályként azon projektek esetében, amelyekben a projektgazda olyan 
települési önkormányzat, amely az intézményt 2013. január 1-jétől működteti, a következő 
szabályok alkalmazandók:  
a) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 
szakmai tartalomfejlesztés, a projektgazda jogutódja a Központ,  
b) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztés, a projektgazda az intézményt 2013. január 1-jétől működtető 
települési önkormányzat, azonban a projekt keretében beszerzett eszközök a Központ 
ingyenes használatába kerülnek,  
c) ha a fejlesztésnek az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 
infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztés egyaránt tárgya, a projektgazda az intézményt 
2013. január 1-jétől működtető települési önkormányzat és a Központ által létrehozott 
konzorcium, kivéve, ha a Központ lemond a konzorcium létrehozásáról és nyilatkozatban 
hozzájárul a projekt megvalósításához, valamint vállalja a projekteredmények fenntartását. 
 
A Törvény 19. §-a az önkormányzat köznevelési feladat-ellátásra kötött közoktatási 
megállapodásairól rendelkezik. A 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak 
minősülő feladat ellátására a települési önkormányzatnak nemzetiségi önkormányzattal, nem 
állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási 
megállapodásában vagy köznevelési szerződésében a települési önkormányzat helyébe 2013. 
január 1-jével a Központ lép, mely Komló esetében a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskolát érinti.  A közoktatási megállapodásokat, köznevelési szerződéseket a Központ 2013. 
március 30-áig felülvizsgálja, és a feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és 
köznevelés-fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően 2013. július 15-éig módosítja vagy 
felbontja. 
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A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. CLIV. 
törvény értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. december 31. napjával ki kellett 
lépnie a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból. A megyei önkormányzat 
kilépésével a Kökönyösi Oktatási Központ középfokú intézményeinek finanszírozási kérdése 
bizonytalanná vált, hiszen a jogszabály nem rendezte ezt a kérdést, így sem a Társulási 
Megállapodás, sem az intézmény alapító okiratában nem kerültek átvezetésre a módosítások. 
 
Az átadás-átvétel folyamata tekintetében tehát az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 
 

1. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. CLIV. törvény alapján szükséges a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának és a Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 2012. január 1. napjával.  
 

2. A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola alapító okiratának módosítása 
szükséges oly módon, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől állami köznevelési 
alapfeladatot ne lásson el. 

 
3. A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása szükséges 
oly módon, hogy a társulás állami köznevelési feladatot ne lásson el 2013. január 1. 
napjával. A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításával párhuzamosan a társulás tagjai elszámolnak 
egymással az állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátását szolgáló, a 
települési önkormányzati társulásba – annak létrehozásától kezdve – bevitt 
vagyonával, az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és 
egyéb alkalmazottak 2013. január 1-jétől történő továbbfoglalkoztatásáról és az 
európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének 
egymás közötti megosztásáról. 
 

4. Az Állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények technikai és egyéb dolgozói 
(takarító, gondnok, karbantartó…stb.) áthelyezése szükséges, mellyel egyidejűleg az 
étkeztetés feladat-ellátásához kapcsolódó munkavállalók áthelyezése is 
elengedhetetlen a Gazdasági Ellátó Szervezethez.  
 

5. Az önkormányzat a Központ ingyenes használatában adja az állami fenntartásba 
kerülő köznevelési intézmények feladat-ellátásához kapcsolódó ingó és ingatlan 
vagyonát kivéve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyha és ebédlő területét és a 
feladat-ellátáshoz kapcsolódó eszközöket. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola és a Nagy László 
Gimnázium (Alkotmány u. 2.), illetve a Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium (Ságvári 1.) esetében ugyanazon helyrajzi számú 
épületben működik azon köznevelési feladat, amely állami fenntartásba és 
működtetésbe is kerül (szakközépiskola, szakiskola), azaz az ingatlant a Központ 
vagyonkezelésébe szükséges adni, azzal a feladattal (gimnázium, kollégium), amely 
állami fenntartásba kerül, de működtetését az önkormányzat végzi, melynek 
megfelelően a Központnak ingyenes használatba kellene adnunk. 
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6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a társulás költségvetési 
koncepciójának készítésekor döntött arról, hogy az iroda működtetését megszűnteti. A 
Társulásban megmaradó feladatok ellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak átkerülnek a 
Komlói Polgármesteri Hivatal állományába és feladatukat helyileg is a hivatal épületében 
látják el, így a Kistérségi Iroda helyiségei felszabadulnak.  Ezen tényre tekintettel 
javaslom, hogy tankerületi igazgatóság a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Irodájában, a Kossuth L. u. 103. szám alatt kerüljön elhelyezésre. A tankerület 
dolgozói állományába a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Irodájából 1 
fő, a Gazdasági Ellátó Szervezettől pedig 2 fő és 3 álláshely kerül átadásra. 
 

7. Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza az átadás-átvételi megállapodást, mely 
mellékleteinek összeállítása folyamatban van. A Törvény értelmében Komló Város 
Önkormányzata egyrészt átadás-átvételi megállapodást köt a Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és a Szilvási Általános Iskola esetében a fenntartói jogok, az ingó és 
ingatlan vagyon ingyenes használatba adásáról, valamint a Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskolának Komló Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó és ingatlan 
vagyona tekintetében. Másrészt átadás-átvételi megállapodást köt a Központtal a 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás „gesztortelepüléseként” a Kökönyösi 
Oktatási Központ Szakközépiskola állami köznevelési alapfeladatot ellátó 
intézményegységeinek fenntartói jogának átadása tekintetében. 
 

8. Az átadásra kerülő közoktatási intézmények Európai Uniós pályázatai tekintetében 
elmondható, hogy az önkormányzatnak lezárult, fenntartási szakaszban lévő pályázatai 
vannak, melyek vagy infrastrukturális fejlesztést jelentettek (TIOP, KEOP), vagy szakmai 
és infrastrukturális fejlesztést (TÁMOP) eredményeztek. Az infrastrukturális fejlesztés 
esetében, mivel az önkormányzat működteti az intézményeket egyértelmű, hogy a 
projektgazda az önkormányzat marad. A Központtal egyeztetve a szakmai és 
infrastrukturális fejlesztést eredményező projekt esteében is célszerű, hogy az 
önkormányzat maradjon a projektgazda és a Központ lemondjon a konzorcium 
létrehozásáról vállalva a projekteredmények fenntartását. Az önkormányzatnak a 
Közreműködő Szervezet felé változás-bejelentést kell tennie. A DDOP-3.1.2/2F-2f projekt 
esetében konzorcium megállapodás megkötése szükséges. 
 
A Törvény 19. §-a értelmében a Katolikus Egyházzal a Kodály Zoltán Ének-zenei 
Általános Iskola fenntartására kötött köznevelési megállapodásba az önkormányzat 
helyébe az állam fog belépni. 

 
Az előterjesztés mellékletei terjedelmi okok miatt csak elektronikus úton kerülnek 
kiküldésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék.  
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármestert előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a köznevelési intézmények működtetéséhez és állami fenntartásba kerüléséhez 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat az illetékességi területén 

lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 
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fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetését 2013. január 1. napjától vállalja, a 150/2012. (X. 25.) számú 
határozata alapján a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes 
területi szervéhez benyújtott kérelmét visszavonja. 

 
A képviselő-testület az állami fenntartásba kerülő a Nkt. 74. §-ában meghatározott 
köznevelési intézmények működéséhez a 2012. évi tényadatoknak alapján legfeljebb 
152 millió forint támogatást biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésben. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 
2.) A képviselő-testület a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. január 1. 

napjától hatályos módosított alapító okiratát a 4. számú melléklet szerinti 
tartalommal, valamint a módosító okiratot egységes jóváhagyja és utasítja a jegyzőt, 
hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
      dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3.) A képviselő-testület a Komló és Térsége Óvodái 2013. január 1. napjától módosított 
alapító okiratát a 5. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint a módosító 
okiratot egységes jóváhagyja és utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

4.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jelenleg fenntartásában működő Szilvási 
Általános Iskola, a Kenderföld-Somági Általános Iskola és a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola állami köznevelési alapfeladatot ellátó feladat-ellátási helyei 2013. 
január 1-jével beolvadással állami fenntartásba kerülnek. A beolvadásra kerülő 
intézmények megszűnésének törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéséről a 
kincstár hivatalból intézkedik. A képviselő-testület felkéri a GESZ vezetőjét, hogy a 
köznevelési intézmények megszűnéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok 
elvégzéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
    Kiss Béláné GESZ vezetője 
 

5.) A képviselő-testület az állami fenntartásba kerülő intézmények működtetéséhez, 
illetve a gyermekétkeztetés feladat-ellátásához kapcsolódó dolgozói létszámot, 
beleértve az BM EGYMI konyhai feladat-ellátáshoz kapcsolódó alkalmazottait, 
összesen 49 főt a GESZ foglalkoztatotti állományába átveszi 2012. december 31. 
napjával. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy munkáltató 
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személyében bekövetkezett változással kapcsolatban a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben előírt szükséges tájékoztatási és egyéb 
kötelezettségüknek az előírt határidőben tegyenek eleget. 

 
Határidő: 2012. december 31. (munkavállalók átadása tekintetében) 

   2012. december 15. (a munkavállalók tájékoztatása tekintetében) 
Felelős:  Polics József polgármester 

   GESZ vezetője 
   Köznevelési intézmények vezetői 
 
6.) A képviselő-testület 2013. január 1. napjával a Központ ingyenes használatába adja a 

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Irodája által használt 3605/1/A/6 
hrsz-ú, irodai, továbbá 3605/1/A 17, 18, 19 hrsz-ú tároló Komló, Kossuth L. u. 103. 
szám alatti helyiségeket, illetve a tankerület működéséhez szükséges irodabútort és 
informatikai eszközállományt. A képviselő-testület az állami fenntartásba kerülő 
köznevelési intézmények szakmai feladatihoz, fenntartói irányítói jogok 
gyakorlásához, működtetéséhez kapcsolódóan 2 fő közalkalmazottat és további 3 üres 
álláshelyet átad a tankerület számára. A képviselő-testület felkéri a GESZ vezetőjét, 
hogy munkáltató személyében bekövetkezett változással kapcsolatban a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben előírt szükséges 
tájékoztatási és egyéb kötelezettségének az előírt határidőben tegyen eleget. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
     GESZ vezetője 

 
7.) A képviselő-testület a Központ ingyenes használatába adja az állami fenntartásba kerülő 

köznevelési intézmények feladat-ellátásához kapcsolódó ingó és ingatlan vagyonát 
kivéve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyha és ebédlő területét és a feladat-
ellátáshoz kapcsolódó eszközöket és felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város 
Önkormányzata nevében az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő átadás-
átvételi megállapodást, illetve annak mellékleteit, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
aláírja, a teljességi nyilatkozatot megtegye. 

 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

8.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az állami fenntartásba kerülő 
köznevelési intézményeket érintő projektek tekintetében a Központtal történő átadás-
átvételi megállapodás figyelembe vételével a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
9.) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító 

számú projekt keretében kialakításra és fejlesztésre került Kökönyösi Oktatási 
Központ Szakközépiskola átszervezésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény jogszabályi előírásai miatt került sor, így a projekt tekintetében az 
önkormányzat által a fenntartási időszakban vállalt kötelezettségek tekintetében a 
továbbiakban az önkormányzatot felelősség nem terheli. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

10.) A Képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő, a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 27/2012. (XII. 12.) határozati Tt. számú 
határozatát jóváhagyja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2012. december 10. 

 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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1. számú melléklet 
 
 

Kimutatás az átszervezést követő működési költségek várható alakulásáról (ezer Ft-ban ) 

 A B C 

Intézmény Működési kiadások 
Étkeztetés 
költségei 

Működési kiadás 
étkeztetés nélkül 

        
Gagarin 70 113 37 582 32 531 
EFAMI 16 257   16 257 
EPSZ 4 410   4 410 

Szilvási Iskola 74 959 35 117 39 842 
Kenderföldi Iskola 48 737 19 275 29 462 

Gimnázium 24 750   24 750 
Kollégium 8 779 4 154 4 625 

Egyéb önkormányzati 
működtetési feladat 46 939 46 939 0 

Összesen 294 944 143 067 151 877 
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2. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 

amely létrejött egyrészről   

………………………………….… Önkormányzata/Önkormányzati Társulás 
székhelye: 
képviseli:  
törzsszáma: 
adóigazgatási azonosító száma: 
bankszámlaszáma: 
statisztikai számjele: 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviseli: …………………………. tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 
Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése 
alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó 
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető), 
valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket Átvevő veszi át.  
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő 
intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok 
ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes 
használatába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-
átvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek 
biztosítása. E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi …. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 
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II. 

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) jogutódja az oktatásért felelős miniszter 
irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban meghatározott  
fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 
(opcionális, ha a KIK a működtető) 2013. január 1-jétől Átvevő lép. 

2. Az intézmény(ek) átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra 
a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási  
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

1. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények, az intézmény(ek), fenntartásához, 
működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető), illetve a feladatellátásához 
kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek átadás-átvételéhez, valamint az 
átadó tulajdonában álló, az intézmény(ek) elhelyezését, valamint a fenntartásához, 
működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) szükséges ingó- és ingatlan 
vagyonelemekre Átvevő javára történő ingyenes használati/vagyonkezelői jog 
alapításához kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak és kötelezettségeinek a 
meghatározása. 

2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő 
intézmény(eke)t, valamint ahhoz kapcsolódóan 

a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, létesítő 
okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített 
példányát; 

b) az intézmény(ek)ben használt bélyegzők nyilvántartását; 

c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó 
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az 
adósságállományról szóló dokumentumokat; 

d) az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) 2012. évi költségvetéséről, valamint a 
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló 
dokumentumokat; 

e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel 
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 
annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az 
európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; 
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f) Átadó által tett, a köznevelési intézmény(ek)re háruló, az átadás-átvétel napján 
hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 
kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal 
ellátott kimutatásokat; 

g) az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek)hez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 
dokumentumokat; 

h) Tájékoztatást a köznevelési intézmény(ek) tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt 
elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek). 

3. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézmény(ek)kel kapcsolatos 
fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) joggyakorlás teljes körű 
ellátásának biztosítására  …. foglalkoztatottat Átvevő részére átad.  Átadó átadja továbbá 
Átvevő részére, a köznevelési intézmény(ek) – Törvényben meghatározott – 
foglalkoztatottainak létszámát. 

4. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési intézmény(ek) szakmai feladatellátásához 
szükséges, illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és 
funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi 
eszközökre, valamint gépjárművekre Átvevő részére ingyenes használati 
jogot/vagyonkezelői jogot biztosít.  

5. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését, 
szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére ingyenes használati 
jogot/vagyonkezelői biztosít. 

6. Átadó a tulajdonát képező, Átvevő fenntartói joggyakorlásához szükséges, valamint a  
területi szervének elhelyezésre szolgáló ingatlan(ok)ra Átvevő részére ingyenes használati 
jogot biztosít. 

IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, a 
létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes használatba/vagyonkezelésbe adásának 
személyi, tárgyi, dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az 
átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről.  

a) A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek) átadása*  

1. Az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) felsorolása: 

a) Fenntartásra átadásra kerülő köznevelési intézmények:  

sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 
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b) Fenntartásra és működtetésre átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek):  

sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 
    
*A táblázat az intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. Az átadásra kerülő intézmények száma függvényében a 
táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges. A nem értelmezhető táblázat törlendő!  

2. Köznevelési intézményenként, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek 
felhasználásával rögzíteni kell: 

a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény 
elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más 
önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen 
jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási 
kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség), 
feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a 
támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).  

b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására 
vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve. 

c) Az intézmény fenntartásával, működtetésével (opcionális, ha a KIK a működtető) 
kapcsolatos, az átadás-átvétel napján hatályos szerződésállományt, ezen belül a 
szerződés típusát a megállapodás 11. mellékletében rögzített bontás szerint, valamint 
az intézmény(ek)hez kapcsolódó azon szerződéseket, megállapodásokat is, amelyek 
pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.  

d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben rögzített bontás 
szerint. 

e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügyeket a 13. mellékletben 
rögzített bontás szerint. 

f) Az intézmény teljes vagyonleltárát, a használatba/vagyonkezelésbe átadásra kerülő: 

- ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és az 
utolsó vagyonértékelés bemutatásával, 

- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával, 
- gépjárművek tekintetében a 4. mellékletben rögzített bontás szerinti kimutatással, 
feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást 
nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

g) A 14. és 14/a mellékletben rögzített bontás szerint az intézményre vonatkozó 
folyamatban levő, illetve tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a 
támogatott projekt keretében megvalósuló beszerzésekhez kapcsolódó 
közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához 
szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül 
intézkednek: 
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a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,  

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,  

d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.  

b) A foglalkoztatottak átadás-átvétele 

A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 

1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az 
intézmény(ek) fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint 
a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 
feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: ….. fő 
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: …….fő  
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: ……fő 

Az intézmény(ek) működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 
ellátó foglalkoztatottak összes létszáma: …… fő 
 (opcionális ha a KIK a működtető) 

Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet 
tartalmazza. 

2. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) átadásra kerülő összes foglalkoztatotti 
létszáma: … fő 
Betöltve átadott státuszok száma: …….fő  
Betöltetlenül átadott státuszok száma: ……db 

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) intézményi státuszához nem köthető 
foglalkoztatottak: 

a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: ………..fő;  
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott: 

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: ……………fő, 
bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: ……………fő. 

Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza, 
amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. 

3. Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak 
személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek. 

4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a 
munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak 
munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok 
által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben 
eleget tesznek. 
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c) A tárgyi eszközök átadása: 

Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve létszámmal 
együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény(ek) 
fenntartásához, működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolódó tárgyi 
eszközállomány ingyenes használatát/vagyonkezelői jogát átadja Átvevőnek az alábbiak 
szerint: 

I. a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan 

a.  a létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító informatikai 
eszközállományt, amely magába foglalja a személyi számítógépeket a kapcsolódó 
perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet, egér, nyomtató); 

b. multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létszámára lebontott intézményi 
darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított darabszámot;  

c. az átadandó létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító irodai 
bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint személyenként egy szekrény). 

II. az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben ellátott 
tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott informatikai, 
multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt, gépjárművet.  

Az I. pontban szereplő létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a 
megállapodás 5. és 10. melléklete tartalmazza. 

A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve az intézmény(ek)ben ellátott tanulók oktatás-
neveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. 
melléklete tartalmazza. 

d) A gépjárművek átadása 

A gépjármű(vek) ingyenes használatba/vagyonkezelésbe átadására 2013. január 1-jei hatállyal kerül 
sor. 

Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez (opcionális ha a KIK 
működtet), az intézményben ellátott tanulók oktatás-neveléséhez, a köznevelési feladatok 
ellátásához szükséges, Átvevő ingyenes használatába, vagyonkezelésébe átadásra kerülő 
gépjárművek adatait a megállapodás 4. és 6. melléklete tartalmazza. 

Felek együttműködnek annak érdekében, hogy az átadásra kerülő gépjármű(vek) tekintetében 
Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba, üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. A 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terheli. 

A tárgyi eszközök és gépjárművek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről 
Felek együttesen, előzetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv 
készül, amely tartalmazza a számviteli nyilvántartásból történő kivezetés dátumát. 
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e) A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  

1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési 
intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda 
jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a 
Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók. 

2. A megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást 
nyújt Átvevő részére projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos 
valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben meghatalmazza 
Átvevőt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés módosításával 
kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.  

3. Átadó átadja Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez 
csatolja a dokumentumok tételes listáját.  

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. 
……….-i szerinti állapotot veszik alapul. 

Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség 
számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmény(ek) működését érdemben 
befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, 
körülményekről. 

Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat, 
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére: 

- a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 8., 
11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát, 
szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető,  per- 
vagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény 
működését meghatározó kérdésről;  

- 2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, 
tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi 
beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a 
bélyegzők nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények 
tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást; 

- 2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok 
tételes listáját;   

- 2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;  

- 2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet; 

- 2012. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig 
ingyenes használati/vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kötnek. 
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Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:  
Neve: 
Beosztása: 
Elérhetősége: 
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  

Neve:  
Beosztása:  
Elérhetősége:  

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 
el. 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes 
felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás 
függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek 
érdemi vizsgálatra alkalmasak. 

A Megállapodás …. eredeti példányban készült és … számozott oldalból áll, amelyből  …. 
példány az Átadót, …. példány az Átvevőt, …… illet meg. 

………………, 2012. ……………… „       .” 

  .................................................................   .................................................................  
 polgármester/társulás elnöke tankerületi igazgató 
 átadó átvevő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

  .................................................................   .................................................................  
 átadó átvevő 

Jogi ellenjegyzés: 

  .................................................................  
 átadó 

Egyetértek: 

  .................................................................   .................................................................  
 Marekné dr. Pintér Aranka jogi ellenjegyző 
 mb. elnök átvevő 
 átvevő 
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A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra 
kerülő létszáma 

2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz 
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 

3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 
eszközök 

4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó 
gépjárművek 

5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 

6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó gépjárművek 

7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok 
8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátását biztosító ingatlanok 
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra 

kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 
10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 
jogvédelem alá eső termékek 

11. melléklet: Szerződések 
12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a) 
13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-

tartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek 
14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos 

folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.) 
15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek  
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Függelék 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott .................................., mint a .................................. …………………. 
Önkormányzat/Önkormányzati társulás képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) 
kijelentem, hogy a mai napon ........................ - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a 
megállapodással átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi … törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) működése körébe eső 
adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett 
nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok 
valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes 
felelősséget vállalok. 

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

……………….., 20 ......................... 

  .................................................................  
 Átadó 
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3. számú melléklet 
KÖKÖNYÖSI KÖZOKTATÁSI  
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 
7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. 
Tárgy: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola állami fenntartásba adásához 
kapcsolódó döntések 
 

H a t á r o z a t i  k i v o n a t 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. december 12.-ei üléséről 
 
25/2012. (IX.27.) Tt. határozat 
A Társulási Tanács megtárgyalta a köznevelési intézmények működtetéséhez és állami 
fenntartásba kerüléséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 

1.) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a jelenleg fenntartásában működő 
Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola, székhelyintézménye, illetve annak 
Nagy László Gimnázium, Gagarin Általános Iskola, Nagy László 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Magyarszéki Általános Iskola feladat-ellátási helyei 2013. január 1-jével 
beolvadással állami fenntartásba kerülnek. A beolvadásra kerülő intézmények 
megszűnésének törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéséről a kincstár 
hivatalból intézkedik. 

2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy az intézmény átadásához 
kapcsolódó, szükséges átadás-átvételi megállapodást, mint a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülésének képviselője 2012. 
december 15. napjáig aláírja. 

3.) A Társulási Tanács a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola nevét az 
átszervezés után Komló és Térsége Óvodára javasolja módosítani és felkéri a 
tagönkormányzatokat, hogy a társulás fenntartásában maradó intézmény 
módosított alapító okiratát terjesszék a képviselő-testületeik elé. 

4.) A Társulási Tanács a Komló és Térsége Óvodái magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával megbízza Buzásiné Petkó Ildikót 2013. január 1. napjától 2013. 
augusztus 15-éig, illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Garantált illetménye:       208.900  Ft. 
Garantálton felüli illetménye:       30.000 Ft.- 
Magasabb vezetői pótléka:       46.000 Ft.- 
Összesen:         284.900 Ft.- 

 
Határidő: az 1. pont tekintetében 2012. december 31. 

         a 2. pont tekintetében 2012. december 15. 
         a 3. és 4. pont tekintetében 2013. január 1. 

Felelős:  Polics József elnök 
 
 

 
        Polics József 
         elnök 
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4. számú 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  
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  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. 
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. 

 Bodolyabér Község Önkormányzata 
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21. 
Liget Község Önkormányzata 
7331 Liget, József A. utca 9. 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
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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 
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. 
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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 

 

 
Az intézmény alaptevékenysége : 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
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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 

856012  Korai fejlesztés, gondozás 
900124  Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
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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 
A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. 
 
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 
évfolyamon. 
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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.” 

 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa:  
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- 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 
 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre. 
 
Nagy László Gimnázium 
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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) 
    felzárkóztató oktatás 
    szakképzési évfolyamon az OKJ-ben meghatározottak szerint 
    (1/11, 2/12 évfolyam, 3/13 évfolyam) 

31 
 



    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. 
 
Komló Város közigazgatási  
területén feladat-ellátási helyek:   Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem
      Komló, 48-as tér 1. 
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      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 
képzőművészet:   grafika tanszak 

 festészet tanszak 
 kézműves tanszak 
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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 
 
Zeneismereti tanszak: 
Népzenei ismeretek      (2)+6 
Néprajz (5. évfolyamtól)     2+4 
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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 
Csoportok száma:   1 

 
Kistérségen kívüli feladat-ellátási helyek: 
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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 
Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ”  Óvoda és  Általános 
Iskola Felsőszilvási Általános Iskola 
Komló, Május 1. u. 13. 
Csoportszám:    2 
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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 
-  

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

2.) Körtvélyesi Óvoda 
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 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:  
„ 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.” 

 
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. 
 
5.) Ligeti Óvoda: 
7331 Liget, Hamberger u. 13. 
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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:  
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 
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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 157/2011. (IX. 6.) 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 
 
 
 
 
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 …./2012. (XII. 14.) sz. határozatával az alábbiak 
szerint módosításra került: 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.évi CLIV. törvény 
rendelkezései alapján az alábbi módosítások történnek: 

1.) Az intézmény irányító szervei neve és címe részből az alábbi törlésre kerül:  
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 

2.) Az intézmény fenntartó szervei neve és címe részből az alábbi törlésre kerül:  
  Baranya Megyei Önkormányzat 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 

3.) Az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselői részből az alábbi törlésre kerül: 
 
Baranya Megyei Önkormányzat 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
       Horváth Zoltán 

Elnök 
 
Az alapító okiraton történő módosítások 2012. január 1. naptól kerülnek átvezetésre. 
 
Az alapító okiraton történő változások a Magyar Államkincstár bejegyzését követően válnak 
hatályossá. 
 
 
 
K o m l ó, 2012. december 14. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 
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5. számú melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
A Komló és Térsége Óvodái elnevezésű intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
szerinti tartalommal adja ki: 
 
Neve:                           Komló és Térsége Óvodái   
 
Székhelye:  7300 Komló, Sallai u. 1. 
 
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. 
 

 
Tagóvodák neve, címe  

1.  Körtvélyesi Óvoda 
  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 
2.  Magyarszéki Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
3.  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
4.  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 

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

7300 Komló, Városház tér 3. 
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 
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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. 

 Bodolyabér Község Önkormányzata 
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 típusa:     óvoda 
 
Az intézmény működési köre: Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske, 

Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa 
közigazgatási területe 

 
Az intézmény felvételi körzete:  A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás Tanácsa által meghatározott 
 
Az intézmény közfeladatának ellátása módja: helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény alapján óvodai nevelés  
 
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:      
 
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. 
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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 munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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. Az óvodai feladat-ellátás tekintetében használt ingatlanok: a 
Sallai utcai óvoda 7300 Komló, Sallai u.1, a 1181 hrsz….. m2, a Körtvélyesi Óvoda 7300 Komló, 
Nagyszántó u.10,a 1521/51. hrsz. alatt …. M2, a Magyarszéki Óvoda 7394 Magyarszék Hársfa u.3, a 
251 hrsz. alatt… m2,  a Ligeti Óvoda 7331 Liget, Hamberger u.13,a 182 hrsz. alatt….m2, a 
Magyarhertelendi Óvoda 7394 Magyarhertelend, Petőfi u.26, a 196 hrsz. alatt szerepel… m2  
 
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 

 
 
PIR száma:      769273   
Adószám:      15769273-2-02  

Államháztartási szakágazati besorolása: 
Óvodai nevelés   851020 
 
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás   
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
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890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását ellátja az intézmény: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 

Székhelyen lévő óvoda: 
Neve:      Sallai utcai Óvoda 
Címe:      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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igénye gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
-  

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
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Tagóvodák: 
1.) Neve: Körtvélyesi Óvoda 
     Címe: 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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI 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. 
 
 
2.) Neve: Magyarszéki Óvoda 
      Címe: 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 
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- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
3.) Neve: Magyarhertelendi Óvoda 
     Címe: 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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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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Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
5.) Neve: Ligeti Óvoda 
     Címe:      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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI 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, 2012. december 14. 
        Polics József 
        Polgármester 
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Záradék: A Komló és Térsége Óvoda alapító okirata 2013. január 1-től hatályos. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
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 
 
 
 
 
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. 
 
Módosításra került: 
 
A Komló és Térsége Óvodái elnevezésű intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
szerinti tartalommal adja ki: 
 
Neve:                           Komló és Térsége Óvodái     
 
Székhelye:  7300 Komló, Sallai u. 1. 
 

 
Tagóvodák neve, címe  

1.  Körtvélyesi Óvoda 
  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 
2.  Magyarszéki Óvoda 
  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 
3.  Magyarhertelendi Óvoda 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 
4.  Ligeti Óvoda 
  7331 Liget, Hamberger u. 13. 
 

 
 
Az intézmény típusa:     óvoda 
 
Az intézmény működési köre: Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske, 

Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa 
közigazgatási területe 

 
Közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény alapján óvodai nevelés  
 
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. 
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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 munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. A 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
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. Az óvodai feladat-ellátás tekintetében használt ingatlanok: a 
Sallai utcai óvoda 7300 Komló, Sallai u.1, a 1181 hrsz….. m2, a Körtvélyesi Óvoda 7300 Komló, 
Nagyszántó u.10,a 1521/51. hrsz. alatt …. M2, a Magyarszéki Óvoda 7394 Magyarszék Hársfa u.3, a 
251 hrsz. alatt… m2,  a Ligeti Óvoda 7331 Liget, Hamberger u.13,a 182 hrsz. alatt….m2, a 
Magyarhertelendi Óvoda 7394 Magyarhertelend, Petőfi u.26, a 196 hrsz. alatt szerepel… m2  
 
 
PIR száma:      769273   
Adószám:      15769273-2-02  

Államháztartási szakágazati besorolása: 
Óvodai nevelés   851020 
 
Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását ellátja az intézmény: 
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása:  
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 

Székhelyen lévő óvoda: 
Neve:      Sallai utcai Óvoda 
Címe:      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 
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Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált oktatását ellátja az intézmény:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igénye gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
-  

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
Tagóvodák: 
1.) Neve: Körtvélyesi Óvoda 
     Címe: 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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
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Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
 
2.) Neve: Magyarszéki Óvoda 
      Címe: 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:  
 
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
3.) Neve: Magyarhertelendi Óvoda 
     Címe: 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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
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spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
5.) Neve: Ligeti Óvoda 
     Címe:      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 gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi 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 
 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók nevelése, 
oktatása a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
Törlésre került 
 
Rövid neve:  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
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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: 

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

7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
1.1.8  Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola,  
  Speciális Szakiskola és Kollégium  
  7300 Komló, Ságvári u. 1. 
1.1.5. Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
  7300 Komló, Alkotmány u. 2. (az intézmény székhelye) 
 
 
1.3.2 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. 

 
 
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 
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Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
települései közigazgatási területén  
 
 
OM azonosítója:     201286 
 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: 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 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   
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
- 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 
 
Az intézmény alaptevékenysége : 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
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) 

c.) nyelvi előkészítő 9. évfolyam 
d.) 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) 
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853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
d.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás 
e.) felzárkóztató oktatás 
f.) 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 

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 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
561000  Éttermi mozgó vendéglátás 
 
 
Oktatási célok és egyéb feladatok: 

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

 

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 

 
 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2012. december 14. 
 
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 
 
 
 
 
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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