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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás fenntartásában működtetett „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola állami 
fenntartásba kerülő feladatellátásai tekintetében az intézmény alapító okirata módosításra került oly 
módon, hogy a társulás fenntartásában maradó intézmény neve Komló és Térsége Óvodái lett 2013. 
január 1-től és kivezetésre kerültek azon feladat-ellátási helyek, melyeket a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ tart fenn 2013. január 1. napjától.  
 
A Komló és Térsége Óvodái további fenntartása tekintetében levélben kerestük meg a DDOP-
3.1.2/2F-2f-2009-0017 projekt közreműködő szervezetét a MAG Zrt.-t. Feltettük a kérdést, hogy a 
projekt keretében lehetőség van-e arra, hogy az intézményfenntartó társulás megszűnhessen és a 
települések fenntartásában, működtetésében maradt óvodákat az önkormányzatok önállóan vagy más 
intézményekhez csatoltan működtethessék tovább. A MAG Zrt. 2013. február 13-án kelt e-mail-jében 
– mely jelen előterjesztés 1. sz. melléklete – arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
tájékoztatása alapján lehetőség van a társulás megszűntetésére, de a projekt biztonságos fenntartása 
érdekében a korábbi társulás tagjait képező önkormányzatok között konzorcium létrehozása szükséges.  
 
A fentiekre tekintettel tehát a társulásnak lehetősége nyílik arra, hogy a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulást megszűntesse, illetve 2013. július 1. napjával a Komló és Térsége 
Óvodái intézményt átszervezze.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § (értelmező 
rendelkezés) 11. pontja alapján: intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az 
alapító okirat 21. § (3) bekezdés c) - j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve 
az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 6/2013. (IV.4.) számú határozatával arról 
döntött, hogy a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulást meg kívánja szüntetni. 
Magyarszék, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér és Liget intézményfenntartó társulást 
hozna létre, mely fenntartaná a Magyarszéki, Magyarhertelendi, Ligeti Óvodákból álló intézményt. 
Komló Város a Komló és Térsége Óvodái komlói feladat-ellátási helyeit (Sallai Óvoda és Körtvélyesi 
Óvoda) a Komló Városi Óvodához csatolná és Komló Város Önkormányzata az óvodai feladatok 
ellátására köznevelési megállapodást kötne Mánfa Község Önkormányzatával. 
  
 
Az átszervezés eljárási lépései: 

1. szándéknyilatkozat – elvi döntés a képviselő-testület részéről az átszervezési eljárás 
megkezdéséhez; 

2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása; 
3. döntés – május utolsó munkanapjáig; 
4. rendeletek, dokumentumok, szabályzatok módosítása. 

 
 

1. Az átszervezési eljárás első lépéseként a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia – elvi 
döntés – a tervezett szándékáról, amelynek tartalmaznia kell, hogy milyen módon kívánja 
ellátni a jövőben a feladatot, a tervezett átszervezés határidejének és a felelősök 
megnevezésével. A szándéknyilatkozat képezi a véleményezési eljárás alapját. 
 

2. Az Nkt. 83. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak 
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
b) átszervezésével, 
c) feladatának megváltoztatásával, 
d) nevének megállapításával, 



e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy 
véleményének kialakítása előtt beszerzi az alábbi szervezetek véleményét: 
a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, 
c) a szülői szervezet, 
e) nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi 
önkormányzat. 

 
Ezen vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési 
joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény 
kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot 
kell biztosítani az érdekeltek részére. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 6. § (3) 
bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel 
véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő 
intézkedés tervezetét. A tervezetet a döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a 
véleményezésre jogosult szakszervezeteknek. 
 
3. Döntés az átszervezésről, megszüntetésről 
A véleményezési eljárást követően dönthet a képviselő-testület az intézményátszervezéséről, 
megszüntetéséről. 
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok 
kivételével - nevelési évben 
a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 
b) óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg, 
c) óvoda feladatait nem változtathatja meg. 
 
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve 
májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 
d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport-, valamint a 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetéséről és a Komló és 
Térsége Óvodái intézmény átszervezéséről szóló szándéknyilatkozatot  és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulást a tagönkormányzatokkal egyetértésben meg kívánja szűntetni. 
 

2.) A Képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás fenntartásában működő Komló és Térsége Óvodái köznevelési intézményt a 
tagönkormányzatokkal egyetértésben az alábbiak szerint szervezi át: 



 
• Magyarszék, Magyarhertelend, Mecsekpölöske, Liget, Bodolyabér Község 

Önkormányzatai intézményfenntartó társulást hoznak létre a Komló és Térsége 
Óvodái köznevelési intézmény Magyarszéki, Ligeti és Magyarhertelendi Óvodák 
feladat-ellátási helyeiből létrehozott intézmény fenntartására. 

• Komló Város Önkormányzata a Komló és Térsége Óvodái köznevelési intézmény 
Sallai u. 1. szám alatti székhelyintézményt és a Körtvélyesi Óvodát a Komló Város 
Óvoda intézményhez integrálja telephelyként.  

• Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata köznevelési 
megállapodást köt az óvodai feladat ellátására. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenntartói egyeztetéseket az  Nkt.-ben, és a Kjt.-
ben foglaltaknak megfelelően tegye meg. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2013. április 15. 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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