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A határozatot kapják: 
1.) Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
2.) Komló és Térsége Óvodái 7300 Komló, Sallai u.1. 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló Városi Óvoda és a Komló és Térsége Óvodái elnevezésű intézmények alapító 
okiratából a 2013.01.21-ei módosítás során törölve lett a sajátos nevelési igényű gyermekek 
meghatározásánál a megismerő funkció vagy a viselkedés súlyos/tartós és súlyos 
rendellenessége szövegrész a fogyatékossági típusok megszűnése miatt. 
 
A fenntartók szándéka eredetileg kiterjedt az új fogyatékossági típus feltüntetésére is, csak 
tévedésből nem történt meg az új jogszabálynak való típus-megfeleltetés. 
 
Így a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságánál hivatalból kérjük az alapító 
okiratok módosítását azzal, hogy az óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fogyatékossági típusa az alábbi meghatározással kiegészítésre kerül: pszichés 
fejlődés zavarai. 
 
Ennek értelmében szükségessé vált Komló Városi Óvoda, és a Komló és Térsége Óvodái 
intézmények alapító okiratának módosítása. 
 
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 1-2. 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. február 21. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 



1. 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 óvodások 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, 
- pszichés fejlődés zavarai. 
 



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, 
- pszichés fejlődés zavarai. 
 
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 óvodások 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, 
- pszichés fejlődés zavarai. 

 
 
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. február 21. 
 
         Polics József 
         Polgármester 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2013. január 21-én kelt 4/2013. (I.21.) sz. határozattal 
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 



Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (II.21.) sz. 
határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
K o m l ó, 2013. február 21. 
    
 
 
 

dr. Vaskó Ernő    Polics József 
   címzetes főjegyző    polgármester 



MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 
Komló Város Önkormányzat Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1. szám alatti 
költségvetési szerv 4/2013. (I. 21.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
1. Az alapító okirat 9.2.2.;  9.2.3.; és  9.2.5. pontjában az óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési 
igényű gyermekek fogyatékossági típusa az alábbi bejegyzéssel bővül ki: 
- pszichés fejlődés zavarai. 
 
 
2.) A záradék végén felvezetésre kerül: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2013. január 21-én kelt 4/2013. (I.21.) sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (II.21.) sz. határozattal 
hagyta jóvá. 
 
 
 
K o m l ó, 2013. február 21. 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 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 alapító és 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 m2, a Komló és Térsége Óvodái 
Körtvélyesi Tagóvodája 7300 Komló, Nagyszántó u.10,a 1521/51. hrsz. alatt 8312 m2, a Komló és 
Térsége Óvodái Magyarszéki Tagóvodája 7394 Magyarszék Hársfa u.3, a 251 hrsz. alatt 2019 m2,  a 
Komló és Térsége Óvodái Ligeti Tagóvodája 7331 Liget, Hamberger u.13,a 182 hrsz. alatt 1051 m2, a 
Komló és Térsége Óvodái Magyarhertelendi Tagóvodája 7394 Magyarhertelend, Petőfi u.26, a 196 
hrsz. alatt szerepel 1047m2. 
 
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 
Kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi 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 

 
 
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 
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: 
Kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  25 fő csoportonként, 
      125 fő 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- pszichés fejlődés zavarai. 

 
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 fogyatékossági típusa: 
 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) 
- értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosság)  
- mozgássérültek 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- autisták, 
- pszichés fejlődés zavarai. 

 
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: 
Kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   60 fő 
         2 csoport 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- pszichés fejlődés zavarai. 

 
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: 
Kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   25 fő 
         1 csoport 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 

- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- pszichés fejlődés zavarai. 

 
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: 
Kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés: 
- a nemzetiségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvodások nevelése 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:    25 fő 
          1 csoport 
 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékossági típusa: 



- tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 
- mozgássérültek, 
- látássérültek (vakok, gyengénlátók)  
- hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
- beszédfogyatékosok, 
- pszichés fejlődés zavarai. 

 
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. február 21. 
         

Polics József 
        Polgármester 
 
 
 
 
Záradék:  
Jelen alapító okirat 2013. január 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló és Térsége 
Óvodái elnevezésű intézmény 2013. január 21-én kelt 4/2013. (I.21.) sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.  
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (II.21.) sz. 
határozattal hagyta jóvá. 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Komló, 2013. február 21. 
 
Alapító határozat száma: 
Komló Város Önkormányzat: 
Határozat száma: 73/2009. (V. 28.) 13. pontja 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 
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