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Az előterjesztés tárgya:   Intézmények alapító okirata módosítása 

 

Iktatószám: 1011/2013.  Melléklet: alapító okiratok 

 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság 

SZMSZ I. melléklet III/C. 4. pont 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A határozatot kapják: 

1.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. 

2.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

3.) Komló és Térsége Óvodái 7300 Komló, Sallai u.1. 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Komló Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak eleget téve 2012. decemberében felülvizsgálta 

intézményeinek alapító okiratait. 

 

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának tájékoztatása alapján a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 126.§ (2) bekezdését kell alkalmazni a tagintézmények nevének meghatározásakor. 

Eszerint a tagintézmény neve két vagy három részből áll: az első részben előtagként az intézmény 

hivatalos nevét vagy rövid nevét kell feltüntetni utótagként a megkülönböztető megjelölést az 

előtaggal birtokviszonyban. 

 

Ennek értelmében szükségessé vált Komló Városi Óvoda, és a Komló és Térsége Óvodái intézmények 

alapító okiratának módosítása. 

 

Az intézményi átszervezések miatt Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének 

alapító okiratát is felülvizsgáltuk és a szükséges módosítások átvezetésre kerültek. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezik a módosított alapító okiratok és módosító okiratok.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság véleményének figyelembe vételével – az alapító okiratok módosítását megtárgyalta és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1-3. sz. mellékletben szereplő módosított alapító 

okiratokat, valamint módosító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület 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 

   Intézmények vezetői 

 

 

 

K o m l ó, 2013. január 21. 

 

 

 

        Polics József 

        polgármester 



1.sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény a képviselő-testület 231/1995. (XII. 

21.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel került megalapításra. Az alapító okirat az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése 

szerinti tartalommal kerül meghatározásra. 

 

 

1. Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Város Önkormányzat  

Gazdasági Ellátó Szervezet  

 

1.1. Rövidített neve:     Komló Város Önkormányzat GESZ 

 

2. Székhelye:     7300 Komló, Városház tér 3. 

 

 

3. Közfeladata:     Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi 

       társulási intézmények ellátó, kisegítő  

       szolgálatai – gazdasági pénzügyi ellátást  

       biztosító költségvetési szerv 

 

4. Az intézmény alaptevékenysége:  Önkormányzati, valamit többcélú kistérségi  

társulási intézmények ellátó, kisegítő 

tevékenysége, valamint számviteli 

tevékenység biztosítása. 

 

5. Államháztartási szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi  

társulási intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai    

 (841116) 

 

6. Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

841907  Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel 

841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 

 

Az alábbi tevékenységeket Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények látják el, a 

szakfeladat és szakágazat megnevezése a normatív támogatás igénylése miatt szükséges: 

 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 

562917  Munkahelyi étkeztetés 

562920  Egyéb vendéglátás 

851011  Óvodai nevelés, ellátás 

889101  Bölcsődei ellátás 

900111  Befogadó színházak tevékenysége 

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 



562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562916  Üdülő tábori étkeztetés 

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 

889922 Házi segítségnyújtás 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

811000  Építményüzemeltetés 

 

7. Illetékessége, működési köre:   Komló város közigazgatási területe 

 

8.        Irányító szerv neve, székhelye:   Komló Város Önkormányzat   

  Képviselő-testülete 

       7300 Komló, Városház tér 3. 

 

9. Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó 

 

A feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási 

feladatait ellátja: 

 

1.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  

7300 Komló, Városház tér 1. 

2.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  

7300 Komló, 48-as tér 1. 

3.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat 

kötelezően ellátandó – az illetékességi területén lévő - a szakképző iskola kivételével - az összes saját 

tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott - köznevelési intézmény 

működtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja. 

 

Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. 

2.) Komló és Térsége Óvodái 7300, Komló Sallai u.1  

 

Komló Város Önkormányzata vállalta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) 

bekezdésében meghatározott köznevelési intézmények működtetését. A Szakképző Iskola kivételével 

az állami fenntartásba kerülő intézményekben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb 

alkalmazottak 2012.12.31-ei hatállyal, áthelyezéssel kerülnek a Komló Város Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó Szervezethez. A Szakképző Iskola dolgozói a KIK állományába kerülnek 2013. 

január 1-el foglalkoztatásra. A továbbfoglalkoztatás valamennyi munkavállaló számára biztosított. 

 

10. Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint.  

 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

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 2012. évi I. törvény az irányadó. A 

megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény az irányadó. 

 



12. A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az 

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. Az ingatlan helyrajzi száma: 549, 1092 m2. 

 

13. A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló 

Város Önkormányzat. 

 

 

 

K o m l ó, 2013. január21. 

 

 

 

         Polics József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2012. június 21-én kelt 

82/2012. (VI.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (I.21.) sz. 

határozattal hagyta jóvá. 

 

 

Komló, 2013. január 21. 

 

 

 

 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő   Polics József 

   címzetes főjegyző   polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 

 

 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatti 

költségvetési szerv 2012. június 21. napján 82/2012. (VI. 21.) sz. határozattal elfogadott egységes 

szerkezetű alapító okirata módosításra kerül. 

 

Az alapító okirat pontjai sorszámozásra kerülnek. 

 

1.) A módosításra a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtása, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírása miatt kerül sor. 

 

Az alábbi állami fenntartásba kerülő szervektől kerül át feladat Komló Város Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó Szervezetéhez: 

 

Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola, 

Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola, 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola, 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László Gimnázium, 

Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola, 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális 

Szakiskola és Kollégium, 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység Erkel 

Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, 

Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma. 

 

2.) Az alapító okirat 6. pontjában Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti 

besorolásából az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek: 

852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

853111  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 

853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.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 

853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) 

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-, és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 

3.) Az alapító okirat 6.pontjában Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti 

besorolása az alábbi szakfeladattal kiegészítésre kerül: 

 

811000  Építményüzemeltetés 



 

4.) Az alapító okirat 9. pontjában a feladathoz kapcsolt funkció szerint az alábbi önállóan működő 

költségvetési szervek gazdálkodási feladatait ellátja részből az alábbiak törlésre kerülnek: 

 

Komló Város Önkormányzat  Szilvási Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség utca 32. 

Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 7300 Komló, Gagarin u. 4. 

 

5.) Az alapító okirat 9.pontjába az alábbi szöveg beemelésre kerül: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat 

kötelezően ellátandó – az illetékességi területén lévő - a szakképző iskola kivételével - az összes saját 

tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott - köznevelési intézmény 

működtetéssel kapcsolatos tevékenységének gazdálkodási feladatait ellátja. 

 

6.) Az alapító okirat 9.pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az alábbi költségvetési szerveknél kijelölt szervezet a gazdálkodási feladatok ellátására: 

1.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. 

2.) Komló és Térsége Óvodái 7300, Komló Sallai u.1  

 

 

7.) Az alapító okirat 9.pontjába az alábbi szöveg beemelésre kerül: 

Komló Város Önkormányzata vállalta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) 

bekezdésében meghatározott köznevelési intézmények működtetését. A Szakképző Iskola kivételével 

az állami fenntartásba kerülő intézményekben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb 

alkalmazottak 2012.12.31-ei hatállyal, áthelyezéssel kerülnek a Komló Város Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó Szervezethez. A Szakképző Iskola dolgozói a KIK állományába kerülnek 2013. 

január 1-el foglalkoztatásra. A továbbfoglalkoztatás valamennyi munkavállaló számára biztosított. 

 

8.) Az alapító okirat 11. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosításra kerül: 

A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

 

A záradék végén felvezetésre kerül:  

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2012. június 21-én kelt 

82/2012. (VI.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (I.21.) sz. 

határozattal hagyta jóvá. 

 

 

 

K o m l ó, 2013. január 21. 

 

 

        Polics József 

        Polgármester 

 



2.sz. melléklet 

ALAPITÓ OKIRAT 

 

Komló Város Önkormányzat a Komló Városi Óvoda 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: 

 

1. Költségvetési szerv megnevezése:  Komló Városi Óvoda 

1.1. Idegen nyelvű megnevezése:        Kindergarten der Stadt Komló 

 

2. Székhelye:     7300 Komló, Tompa M. utca 2/1. 

 

3.     Tagóvodái neve, címe: 

1.) Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája  

7300 Komló, Iskola utca 39. 

2.) Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 

7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 

3.) Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 

7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 

4.) Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 

7300 Komló, Május 1. utca 15. 

5.) Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 

7300 Komló, Templom tér 1. 

6.) Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 

7300 Komló, Rózsa utca 9. 

 

4.  Alapító, illetve fenntartó neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 

        7300 Komló, Városház tér 3. 

 

5. Az intézmény típusa:     óvoda  

 

6. Közfeladata:      a nemzeti köznevelésről szóló  

2011.évi CXC. törvény alapján óvodai 

nevelés  

 

7. Alapfeladata:       

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján  

- óvodai nevelés , 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

 

8.  OM azonosítója:    201650 

 

9. Az intézmény alaptevékenysége: 

 

Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, 

melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. 



 

9.1. Székhelyen lévő óvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda 

Címe:     Komló, Tompa M. utca 2/1. 

 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 

(német nemzetiségi óvodai nevelés) 

 

Csoportok száma:    3 
Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 gyermek 

 

9.2. Tagóvodák: 

9.2.1.   1.sz. tagóvoda 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 

Idegen nyelvű megnevezés: Janischer Kindergarten  

 

Címe:     7305 Mecsekjánosi, Iskola utca 39. 

 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 

(német nemzetiségi óvodai nevelés) 

 

Csoportok száma:   1 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 fő 

 

9.2.2.  2.sz. tagóvoda 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 

Címe:   7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 

 

- roma nemzetiségi óvodai nevelés 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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.” 

 

Az óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékossági típusa: 

 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság), 

- látássérültek (vakok, gyengénlátók),  

- hallássérültek (siketek, nagyothallók), 

- beszédfogyatékosok, 

- autista. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 



 

Csoportok száma:      3 

Felvehető maximális gyermeklétszám:   90 gyermek  

 

A Komló Városi Óvoda, a Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda 

Hunyadi Utcai Tagóvodája esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti 

maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

 

9.2.3. 3. sz. tagóvoda: 

Megnevezése:  Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 

Címe:    7300 Komló, Függetlenség utca 30. 

 

Csoportok száma:     4 

Felvehető maximális gyermeklétszám:   30 gyermek csoportonként, 

       120 gyermek 

 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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.” 

 

óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság)  

- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  

- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 

- beszédfogyatékosok. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 

 

9.2.4. 4. sz. tagóvoda: 

Megnevezése:                       Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 

Idegen nyelvű megnevezés:              Felsőszilvaser Kindergarten  

Címe:                        7300 Komló, Május 1. utca 15. 

 

német nemzetiségi óvodai nevelés 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 

 

Csoportok száma:      4 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám:  30 gyermek csoportonként, 

      120 gyermek 

 

A Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 

esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

 



9.2.5.  5. sz. tagóvoda: 

   Megnevezése:    Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 

Címe:     7300 Komló, Templom tér 1. 

 

Csoportok száma:   3 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 90 fő 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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.” 

 

Óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság)  

- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  

- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 

- beszédfogyatékosok. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 

 

9.2.6.  6. sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 

Címe:    7300 Komló, Rózsa utca 9. 

 

- roma nemzetiségi óvodai nevelés 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 

 

Csoportok száma:    1 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  30 fő  

 

A Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 

esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerint maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

 

10. Államháztartási szakágazati besorolása: 

Óvodai nevelés   851020 

 

11. 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 

 

12. Illetékessége, működési köre:    Komló Város közigazgatási területe  

 



13. Irányító szervének neve, címe:   Komló Város Önkormányzat 

      Képviselő-testülete 

        7300 Komló, Városház tér 3. 

 

14. Gazdálkodási besorolása:    önállóan működő költségvetési szerv  

Komló Város Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó Szervezet látja el 

gazdálkodási feladatait. 

 

15. Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint.  

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

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 2012. évi I. tv. az irányadó. A megbízásos 

jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény az irányadó. 

 

17. Jogelődjének megnevezése, székhelye: 

Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 Komló, Gagarin 

utca 4.  

 

18. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló szakmai egységeknél felsorolt telephelyek 

címe 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. 

Az óvodai helyek helyrajzi száma: 

Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 3510 hrsz, 1440 m2 

Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 7300 Komló, Jánosi Iskola u. 39. hrsz. 2550 hrsz. 

4665 m2 

Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. hrsz. 3163 hrsz, 3164 

hrsz, 1102 m2, 1181 m2 

Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 3801 hrsz, 4081 m2 

Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 7300 Komló, Május 1. u.15. 3801 hrsz, 4081 m2 

Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 7300 Komló, Templom tér 1. 511/2 hrsz, 4665 m2 

Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 7300 Komló, Rózsa u. 9. 213 hrsz, 225 hrsz. 1347 m2, 

1802 m2. 

Az óvoda székhelyén és telephelyén lévő ingó- és ingatlan vagyon Komló Város Önkormányzat 

tulajdonát képezi. 

 

19. A vagyon feletti rendelkezés joga:  
A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város Önkormányzat. 

 

 

K o m l ó, 2013. január 21. 

 

         Polics József 

         Polgármester 



 

Záradék: 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2012. május 10-én kelt 64/2012. (V.10.) sz. határozattal 

elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (I.21.) sz. 

határozattal hagyta jóvá. 

 

 

 

K o m l ó, 2013. január 21. 

    

 

 

 

dr. Vaskó Ernő    Polics József 

   címzetes főjegyző    polgármester 



MODOSÍTÓ OKIRAT 

 

Komló Város Önkormányzat Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1. szám alatti 

költségvetési szerv 64/2012. (V. 10.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 

módosítására kerül sor. 

 

A módosítás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírása alapján történt, Komló Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által. 

 

1.) Az alapító okirat bevezetőjében az alapító által megjelölt jogszabály megnevezése pontosításra 

kerül: Komló Város Önkormányzat a Komló Városi Óvoda 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: 

  

Az alapító okirat pontjai sorszámozásra kerülnek. 

 

2.) Az alapító okirat 1.1. pontjába az intézmény idegen nyelvű megnevezése az alábbiak szerint 

beemelésre kerül:  

Idegen nyelvű megnevezése:  Kindergarten der Stadt Komló 

 

 

3.) Az alapító okirat 3.pontjában az intézmény tagintézményeinek neve és címe törlésre kerül: 

 

Tagintézményei neve, címe: 

1.) Mecsekjánosi Óvoda  

7300 Komló, Iskola utca 39. 

2.) Hunyadi utcai Óvoda 

7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 

3.) Szilvási Óvoda 

7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 

4.) Felsőszilvási Óvoda 

7300 Komló, Május 1. utca 15. 

5.) Belvárosi Óvoda 

7300 Komló, Templom tér 1. 

6.) Gesztenyési Óvoda 

7300 Komló, Rózsa utca 9. 

 

helyükre a következő szöveg kerül: 

 

Tagóvodái neve, címe: 

1.) Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája  

7300 Komló, Iskola utca 39. 

2.) Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 

7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 

3.) Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 

7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 

4.) Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 

7300 Komló, Május 1. utca 15. 

5.) Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 



7300 Komló, Templom tér 1. 

6.) Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 

7300 Komló, Rózsa utca 9. 

 

 

4.) Az alapító okirat 6.pontjában a közfeladat megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés 

 

5.) Az alapító okirat 7.pontjába az alábbi szövegrész beemelésre kerül: 

Alapfeladata:       

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján  

- óvodai nevelés , 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

 

6.) Az alapító okirat 9. pontjába az alábbi szövegrész beemelésre kerül: 

 

Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, 

melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. 

 

7.) Az alapító okirat 9.1. pontjában a székhelyen lévő óvoda alaptevékenysége közül a következő 

szövegrész törlésre kerül: 

„Az Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók 

nevelése, oktatása a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.” 

 

8.) Az alapító okirat 9.2.1.pontjában az 1.sz. tagóvoda megnevezése az alábbiakra módosul: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 

Idegen nyelvű megnevezés: Janischer Kindergarten  

 

9.) Az alapító okirat 9.2.1.pontjában Az 1.sz. tagóvoda alaptevékenysége közül a következő 

szövegrész törlésre kerül:  

„Az Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő gyermekek, nappali tanulók 

nevelése, oktatása a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.” 

 

10.) Az alapító okirat 9.2.2. pontjában a 2.sz. tagóvoda megnevezése az alábbiakra módosul: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 

  

11.) Az alapító okirat 9.2.2. pontjában a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében 

szövegrész az alábbiak szerint módosul: „sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, 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.”  

 

Az alábbiakkal kiegészítésre kerül: „A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik.” 

 

A következő szövegrész az alábbiak szerint módosul: „A Komló Városi Óvoda, a Komló Városi 

Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Hunyadi  Utcai Tagóvodája esetében a 

képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 

20 %-kal történő túllépését.” 

 

12.) Az alapító okirat 9.2.2. pontjában a következő szövegrészek törlésre kerülnek: 

„ a Hunyadi utcai Óvoda telephelyen”; 

” megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége”;  



„megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége” 

 

13.) A alapító okirat 9.2.3. pontjában a 3.sz. tagóvoda megnevezése az alábbiakra módosul: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 

 

14.) Az alapító okirat 9.2.3. pontjában a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében 

szövegrész az alábbiak szerint módosul: „sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, 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.”  

 

15.) Az alapító okirat 9.2.3. pontjában a következő szövegrészek törlésre kerülnek: 

” megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége”; 

 „megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége”; 

 „A tagóvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett „A Komlói Szilvási Óvodáért” elnevezésű 

alapítvánnyal.” 

 

16.) Az alapító okirat 9.2.4. pontjában a 4.sz. tagóvoda megnevezése az alábbiakra módosul: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 

Idegen nyelvű megnevezés:    Felsőszilvaser Kindergarten 

 

 

17.) Az alapító okirat 9.2.4. pontjában a következő szövegrész törlésre kerül: „Az óvoda rendelkezik a 

cégbíróság által bejegyzett „ Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért” elnevezésű alapítvánnyal. 

 

A következő szövegrész az alábbiak szerint módosul: 

„A Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 

esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését.” 

 

18.) Az alapító okirat 9.2.5. pontjában az 5.sz. tagóvoda megnevezése az alábbiakra módosul: 

  Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 

 

19.) Az alapító okirat 9.2.5. pontjában a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében 

szövegrész az alábbiak szerint módosul: „sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, 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.”  

 

Az alábbiakkal kiegészítésre kerül: „A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik.” 

 

20.) Az alapító okirat 9.2.5. pontjában a következő szövegrészek törlésre kerülnek: 

„ a Belvárosi Óvoda telephelyen”; 

” megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége”;  

„megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége” 

 

21.) Az alapító okirat 9.2.6. pontjában a 6.sz. tagóvoda megnevezése az alábbiakra módosul: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 

 

 

 

 

A következő szövegrész az alábbiak szerint módosul: 



„A Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 

esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerint maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

 

22.) Az alábbi szövegrész törlésre kerül:  „Az intézmény felvételi körzete: A képviselő-testület által 

meghatározott” 

 

23.) Az alapító okirat 16.pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

24.) Az alapító okirat 18. pontja a tagóvodák névváltozása miatt az alábbiak szerint módosul: 

Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 7300 Komló, Jánosi Iskola u. 39. hrsz. 2550 hrsz. 

4665 m2 

Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. hrsz. 3163 hrsz, 3164 

hrsz, 1102 m2, 1181 m2 

Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 3801 hrsz, 4081 m2 

Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 7300 Komló, Május 1. u.15. 3801 hrsz, 4081 m2 

Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodája 7300 Komló, Templom tér 1. 511/2 hrsz, 4665 m2 

Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 7300 Komló, Rózsa u. 9. 213 hrsz, 225 hrsz. 1347 m2, 

1802 m2. 

 

25.) A záradék végén felvezetésre kerül: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2012. május 10-én kelt 64/2012. (V.10.) sz. határozattal elfogadott 

egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (I.21.) sz. határozattal 

hagyta jóvá. 

 

 

K o m l ó, 2013. január 21. 

 

 

        Polics József  

        polgármester 



3.sz. 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: 

 

1. Neve:                           Komló és Térsége Óvodái   

 

2. Székhelye:  7300 Komló, Sallai u. 1. 

 

3.  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. 

 

4. 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. 

 

5. Tagóvodák neve, címe: 

1.  Komló és Térsége Óvodái Körtvélyesi Tagóvodája 

  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 

2.  Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 

  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 

3.  Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 
  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 

4.  Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 

  7331 Liget, Hamberger u. 13. 

 

 

6. 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 

 

7.  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 

 

8. Az intézmény típusa:    óvoda 

 

9. Az intézmény működési köre:   Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske,  

Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa 

közigazgatási területe 

 

10. Az intézmény közfeladatának ellátása módja: helyi önkormányzati költségvetési  

        szerv 

 

11.  Közfeladata:    

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés 

 

12.  Alapfeladata: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján  

- óvodai nevelés 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 



- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése. 
 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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 

megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény az irányadó. 

 

16. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője. 

 

17. 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 

Komló és Térsége Óvodái 7300 Komló, Sallai u.1, a 1181 hrsz 2512 m
2
, a Komló és Térsége Óvodái 

Körtvélyesi Tagóvodája 7300 Komló, Nagyszántó u.10,a 1521/51. hrsz. alatt 8312 m
2
, a Komló és 

Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 7394 Magyarszék Hársfa u.3, a 251 hrsz. alatt 2019 m
2
,  a 

Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 7331 Liget, Hamberger u.13,a 182 hrsz. alatt 1051 m
2
, a 

Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 7394 Magyarhertelend, Petőfi u.26, a 196 

hrsz. alatt szerepel 1047m
2
. 

 

18. 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. 



 

19. Nemzetiségi nevelés 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint a roma nemzetiségi nevelés: 

- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése, nevelési 

program alapján: 

  Komló és Térsége Óvodái 

  7300 Komló, Sallai utca 1. – roma nemzetiségi nevelés 

  Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 

  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. – roma nemzetiségi nevelés 

  Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 

  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. – roma nemzetiségi nevelés 

  Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 

  7331 Liget, Hamberger u. 13.- roma nemzetiségi nevelés 

 

 

20. PIR száma:      769273   

21. Adószám:      15769273-2-02  

22. Államháztartási szakágazati besorolása: 

Óvodai nevelés   851020 

 

23.  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 

 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás 

890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   

 

24. Az intézmény alaptevékenysége: 

 

Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, 

melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény: 

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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 nevelését ellátja az intézmény: 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  



 

25.  Székhelyen lévő óvoda: 

Neve:      Komló és Térsége Óvodái 
Címe:      7300 Komló, Sallai utca 1. 

Csoportok száma:   5 

 

Nemzetiségi és más feladatai: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 

 

Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 fő csoportonként, 

      125 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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, 

 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

Tagóvodák: 

1.) Neve: Komló és Térsége Óvodái Körtvélyesi Tagóvodája                                                                                                                                                                                                   
     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 gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

A Komló és Térsége Óvodái és a Komló és Térsége Óvodái Körtvélyesi Tagóvodája esetében a 

képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvényben előírt maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

 

 

2.) Neve: Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 

      Címe: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 

 

Nemzetiségi és más feladatai: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- 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 gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

3.) Neve: Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 

     Címe: 7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 

 

Nemzetiségi és más feladatai: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   25 fő 



         1 csoport 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

4.) Neve: Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 

     Címe: 7331 Liget, Hamberger u. 13. 

 

Nemzetiségi és más feladatai: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- 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 gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek : az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

A Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája, a Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 

és a Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája esetében a képviselő-testület 

engedélyezi a közoktatási törvényben előírt maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő 

túllépését. 

 



 

 

 

Komló, 2013. január 21. 

        Polics József 

        Polgármester 

 

Záradék:  

Jelen alapító okirat 2013. január 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a „Kökönyösi Oktatási 

Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 

Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálata elnevezésű intézmény 2012. december 14-én kelt 188/2012. (XII.14.) sz. 

határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (I.21.) sz. 

határozattal hagyta jóvá. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

Komló, 2013. január 21. 

 

Alapító határozat száma: 

Komló Város Önkormányzat: 

Határozat száma: 73/2009. (V. 28.) 13. pontja 

 

 

 

 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő   Polics József 

   címzetes főjegyző   polgármester 

 



 

 

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 

 

 

 

 



 

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. 

 

1.) Az alapító okirat bevezetője az alábbiak szerint módosításra kerül: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: 

 

Az alapító okirat pontjai sorszámozásra kerülnek. 

 

2.) Az alapító okirat 1.pontja a következő szerint módosul: 

Neve:                           Komló és Térsége Óvodái   

 

3.) Az alapító okirat 1.pontjából a következő szövegrész törlésre kerül:   

Rövid neve:  „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  

 

4.) Az alapító okirat 2.pontja a következő szerint módosul: 

Székhelye:  7300 Komló, Sallai u. 1. 

 

5.) Az alapító okirat 5.pontjából a következő szövegrészek törlésre kerülnek: 

 

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  

  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. 

 

6.) Az alapító okirat 5.pontjába a következő szövegrészek beemelésre kerülnek: 

 

Tagóvodák neve, címe:  

1.  Komló és Térsége Óvodái Körtvélyesi Tagóvodája 

  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 

2.  Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 

  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 

3.  Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 

  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 

4.  Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 

  7331 Liget, Hamberger u. 13. 

 

7.) Az alapító okirat 8.pontja a következők szerint módosul: 

Az intézmény típusa:     óvoda 

 

8.) Az alapító okirat 9.pontjából a következő szövegrészek törlésre kerülnek: 

az intézmény működési köre: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola, 

kollégium, tekintetében:  Baranya, Somogy, Tolna megye 

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 

 

9.) Az alapító okirat 9.pontjába a következő szövegrész beemelésre kerül: 

Az intézmény működési köre: Komló város, Bodolyabér, Mecsekpölöske, Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa közigazgatási területe 

 

10.) Az alapító okirat 11.pontja a következők szerint módosításra kerül: 

.  Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés 

 

11.) Az alapító okirat 12.pontja a következők szerint módosításra kerül: 

Alapfeladata: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján 

- óvodai nevelés,  

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése. 
 



 

12.) Az alapító okiratból az OM azonosító törlésre került. 

 

13.)Az alapító okirat 15. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosításra kerül: A 

megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény az irányadó. 

 
14.) Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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 

Komló és Térsége Óvodái 7300 Komló, Sallai u.1, a 1181 hrsz 2512 m
2
, a Komló és Térsége Óvodái 

Körtvélyesi Tagóvodája 7300 Komló, Nagyszántó u.10,a 1521/51. hrsz. alatt 8312 m
2
, a Komló és 

Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 7394 Magyarszék Hársfa u.3, a 251 hrsz. alatt 2019 m
2
,  a 

Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 7331 Liget, Hamberger u.13,a 182 hrsz. alatt 1051 m
2
, a 

Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 7394 Magyarhertelend, Petőfi u.26, a 196 

hrsz. alatt szerepel 1047m
2
. 

 

 15.) Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Nemzetiségi nevelés: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint a roma nemzetiségi nevelés: 

- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése, nevelési 

program alapján: 

  Komló és Térsége Óvodái 

  7300 Komló, Sallai utca 1. – roma nemzetiségi nevelés 

  Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 

  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. – roma nemzetiségi nevelés 

  Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 

  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. – roma nemzetiségi nevelés 

  Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 

  7331 Liget, Hamberger u. 13.- roma nemzetiségi nevelés 

 

16.) Az alapító okiratból az intézmény tevékenysége, TEAOR száma törlésre kerül. 

 

17.) Az alapító okirat 22.pontja az alábbiak szerint módosul: 

Államháztartási szakágazati besorolása:  Óvodai nevelés 851020 

 

18.) Az alapító okirat 23.pontjából az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 

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) 

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 

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 



 

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. 

 

19.) Az alapító okirat 23.pontjában az alábbi szövegrészek módosításra  kerülnek: 

 

851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

890442  Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   

 

20.) Az alapító okirat 24.pontjába az alábbi szövegrészek beemelésre kerülnek: 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, 

melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény: 

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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 nevelését ellátja az intézmény:  

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

21.) Az alapító okirat 25.pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

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. 

 

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:  

 

- 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 

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) 

    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. 

      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 

 

 

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 

 

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: 

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 

 

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 

 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: 

 

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. 

 

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. 



 

22.) Az alapító okirat 25.pontjába  az alábbiak beemelésre kerülnek: 

 

Székhelyen lévő óvoda: 

Neve:      Komló és Térsége Óvodái 

Címe:      7300 Komló, Sallai utca 1. 

Csoportok száma:   5 

 

Nemzetiségi és más feladatai: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint  roma nemzetiségi nevelés: 

- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 

 

Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 fő csoportonként, 

      125 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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, 

 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

Tagóvodák: 

1.) Neve: Komló és Térsége Óvodái Körtvélyesi Tagóvodája                                                                                                                                                                                                   

     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 gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

A Komló és Térsége Óvodái és a Komló és Térsége Óvodái Körtvélyesi Tagóvodája esetében a 

képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvényben előírt maximálisan felvehető 

gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 

 

 

2.) Neve: Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 

      Címe: 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 

 

Nemzetiségi és más feladatai: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- 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 gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

3.) Neve: Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 

     Címe: 7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 

 

Nemzetiségi és más feladatai: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint  roma nemzetiségi nevelés: 

- a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   25 fő 

         1 csoport 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  



 

„sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

4.) Neve: Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 

     Címe:  7331 Liget, Hamberger u. 13. 

 

Nemzetiségi és más feladatai: 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, valamint roma nemzetiségi nevelés: 

- 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 gyermekek integrált nevelését ellátja az intézmény:  

 

„sajátos nevelési igényű gyermek : az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 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. 

 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 

A Komló és Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája, a Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 

és a Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája esetében a képviselő-testület 

engedélyezi a közoktatási törvényben előírt maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő 

túllépését. 



 

23.) Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 

A módosítás oka: Jogszabály írja elő a települési önkormányzatoknak, hogy 2013. január 1-i hatállyal 

úgy módosítsák többcélú intézményeik alapító okiratát, hogy az intézmény kizárólag önkormányzati 

feladatot lásson el. Előírja a 2012.évi CLXXXVIII. törvény 2.§-ának (1) bekezdése. 

 

24.) A közfeladat jövőbeni ellátása: 

Az ellátott közfeladatok 2013. január 1-el bekövetkező változások után is maradéktalanul ellátásra 

kerülnek. Az iskolai feladatellátási helyekhez kapcsolódó közfeladatokat a Klebelsberg Iskolafenntartó 

Központba beolvadó intézményegységek látják el továbbra is, úgymint: általános iskolai nevelés-

oktatás, kollégiumi ellátás, gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 

nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat.  

Komló város és a társfenntartók fenntartásában maradó Komló és Térsége Óvodái továbbra is ellátja a 

fennmaradó közfeladatot, úgymint óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi 

gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

 

25.) Rendelkezés az átadott vagyonról: 

Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények feladat-ellátásához kapcsolódó ingó és 

ingatlan vagyonát a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ ingyenes használatába adja.  

Az ingyenes használatba adással érintett vagyonelemek a következők:  

Komló, Fürst S. u. 1., 1154 hrsz; Komló, 48-as tér 7., 3837 hrsz; Komló, Pécsi 51., 1209/A/16 hrsz;  

Komló, Ságvári u.1, 1165 hrsz; Komló Alkotmány u.2, 3818 hrsz. elhelyezkedő ingatlanok. 

 

Az állami fenntartásba és működtetésbe is kerülő köznevelési feladatok feladat-ellátásához kapcsolódó 

ingó és ingatlan vagyonát a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ vagyonkezelésébe adja. 

A vagyonkezeléssel érintett vagyonelemek a következők: 

Komló, Ságvári u.1, 1165 hrsz; Komló, Alkotmány u.2, 3818 hrsz. és Magyarszék 174 hrsz-on 

elhelyezkedő ingatlanok. 

 

Használatba vétel kezdete 2013.január 01. 

 

26.) Rendelkezés a foglalkoztatottakról: 

Komló Város Önkormányzata vállalta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) 

bekezdésében meghatározott köznevelési intézmények működtetését. A Szakképző Iskola kivételével 

az állami fenntartásba kerülő intézményekben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb 

alkalmazottak 2012.12.31-ei hatállyal, áthelyezéssel kerülnek a Komló Város Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó Szervezethez. A Szakképző Iskola dolgozói a KIK állományába kerülnek 2013. 

január 1-el foglalkoztatásra. A továbbfoglalkoztatás valamennyi munkavállaló számára biztosított. 

 

27.)Kötelezettségvállalás rendje: 

 

A Komló és Térsége Óvodái intézménynél 2013. január 01-től az intézményvezetők vállalhatnak 

kötelezettséget. 2012.december 31-től az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények 

vonatkozásában semmilyen kötelezettségvállalás nem engedélyezett. 

 

28.) Az alapító okirat záradékában felvezetésre kerül: 

Jelen alapító okirat 2013. január 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a „Kökönyösi Oktatási 

Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 

Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálata elnevezésű intézmény 2012. december 14-én kelt 188/2012. (XII.14.) sz. határozattal 

elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 



 

Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (I.21.) sz. határozattal 

hagyta jóvá. 

 

 

Komló, 2013. január 21. 

 

 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő   Polics József 

   címzetes főjegyző   polgármester 

 

 


