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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 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 a  képviselő-testület 45/2013. (IV. 24.) sz. határozatában kinyilvánította 
azon szándékát, hogy a Kökönyösi Intézményfenntartó Társulást megszűnteti, illetve, hogy az 
óvodai feladat-ellátást átszervezi oly módon, hogy a társulás fenntartásában működő Komló 
és Térsége Óvodái intézményt megszűnteti, az intézmény komlói feladat-ellátási helyeit a 
Komló Városi Óvodához csatolja. A Magyarszéki, Magyarhertelendi és Ligeti óvodákból egy 
új intézmény kerül megalapításra, melyet a Magyarszék, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, 
Bodolyabér és Liget települések által alkotott intézményfenntartó társulás tart fenn. Mánfa 
Község Önkormányzata pedig az óvodai nevelésre feladat-ellátási megállapodást köt Komló 
Város Önkormányzatával.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 91. § b) pontja 
értelében a társulás megszűnik, ha társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyike 
minősített többséggel dönt a megszűntetésről.  Az előterjesztés 1. számú melléklete 
tartalmazza a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetéséről szóló 
megállapodást. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 84. § (3) 
bekezdése értelmében a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok 
kivételével – nevelési évben iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem 
szűntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9. § (1) a) pontja, 
valamint a 11. § (1) bekezdése értelmében az alapító jogosult a költségvetési szerv jogutóddal, 
vagy jogutód nélkül történő megszűntetéséről dönteni.  A Társulás által fenntartott Komló és 
Térsége Óvodái – a tagönkormányzatok elképzelése szerinti – átszervezésre csak az 
intézmény jogutód nélküli megszűntetése esetén van jogszabályi lehetőség. 
 



 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
14. §-a tartalmazza azokat a feladatokat, melyekről a költségvetési szerv megszűnését 
megelőzően az irányító szerveknek, az alapító képviselő-testületeknek rendelkezni kell:  

a.) a közfeladat jövőbeni ellátásról:  Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosításával, Mánfa Község 
Önkormányzata feladat–ellátási megállapodással, Magyarszék, Liget, 
Magyarhertelend, Mecsekpölöske, Bodolyabér Község Önkormányzata új intézmény 
alapításával gondoskodnak az óvodai nevelés ellátásról. 
 

b.) az eszközök és források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, 
a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről és a feladatok 
határidejének meghatározásáról: az államháztartás szervezeti beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet 7. § (12) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a költségvetési szerv 
átszervezés miatt véglegesen megszűnik, a megszűnő szervnek a megszűnés napjával, 
az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót kell készíteni, 
amelyet leltárral és záró főkönyvi kivonattal kell alátámasztani.  A jogutód nélkül 
véglegesen megszűnő költségvetési szerv  beszámolóját a kormányrendelet 13/A. § (1) 
bekezdése alapján a megszűntető szervezet által meghatározott fordulónappal (a 
megszűnés napjával) 60 napon belül köteles elkészíteni a kormányrendeletben 
meghatározott tartalommal. A 13/A. § (5) bekezdés szerint a vagyonátadás az 
elkészített éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében szereplő 
adatok, valamint a mérleget alátámasztó leltár alapján kerül átadásra.  
 

c.) A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkáltatói intézkedések meghatározásáról, a 
határidő kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről történő 
tovább foglalkoztatás lehetőségéről. A Komló és Térsége Óvodái intézményben 
foglalkoztatott alkalmazottak jogviszonya áthelyezéssel 2013. június 30. napjával 
megszűnik. 

 
Az Nkt. 83. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak a köznevelési intézmény megszűntetésével 
kapcsolatos döntésének meghozatala előtt beszerezi az intézmény alkalmazotti közösségének, 
szülői szervezetnek, nemzetiségi nevelés-oktatásban résztvevő intézmény esetén a települési 
nemzetiségi önkormányzat véleményét. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a 
képviselő-testület döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel 
véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedés tervezetét.  
 
A Nkt. előírásának megfelelően az intézmény átszervezéshez szükséges egyeztetések 
megtörténtek. A Komló és Térsége Óvodái intézmény alkalmazotti közössége, szülői 
szervezete az átszervezésről szóló javaslatot tudomásul vette. A Komló Városi Óvoda 
alkalmazotti közössége és szülői szervezete támogatta az átszervezésről szóló javaslatot. 
Komló Város Pedagógus Szakszervezete egyetért az átszervezési javaslattal, Komló Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzata, Komló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Liget 
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Magyarszék Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata szintén egyetért az átszervezésről szóló javaslattal.  
 
(A részletes vélemények a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 216-os irodájában 
megtekinthetők.) 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
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 
megszűntetése és óvodák átszervezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulást 2013. június 30. napjával megszűnteti és jóváhagyja a Társulás 
megszűntetésről szóló, a határozat 1. sz. mellékletét képező megállapodást.  
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2.) A képviselő-testület jóváhagyja a Komló és Térsége Óvodái intézmény megszüntető 
okiratát a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.  
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
3.) A képviselő-testület jóváhagyja a Komló Városi Óvoda 3. sz. melléklet szerinti 

módosított alapító okiratát, valamint a módosító okiratot egységes szerkezetben.  
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 
4.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 

Irodája felé a változásokat jelentse át.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
5.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 4. számú melléklet szerinti tartalommal Komló 

Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzata között óvodai nevelés 
feladat-ellátásra kötendő megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 

projekt fenntartási időszakára a projekt szakmai tartalmának biztosítása érdekében a 
Közreműködő Szervezettel egyeztetve készítse elő a konzorciumi megállapodást és 
azt terjessze a képviselő-testület elé. 



 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
7.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezés miatt az EU-s 

pályázatok esetében a Közreműködő szervezet felé a változás bejelentéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 
Komló, 2013. május 22. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 



1. számú melléklet 
Megállapodás 

Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetésére 
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Komló, Városház tér 3., 
képv.: Polics József polgármester), Mecsekpölöske Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (Mecsekpölöske, Szabadság u. 21., képv.: Papp István 
polgármester), Mánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Mánfa, 
Fábián B. u. 58., képv.: Hohn Krisztina polgármester), Magyarszék Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (Magyarszék, Kossuth L. u. 33., képv.: 
Kárpáti Jenő polgármester), Magyarhertelend Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46., képv.: Kovács Gyula 
polgármester), Liget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Liget, 
József A. u. 9., képv.: Vargáné Szabó Gabriella polgármester), Bodolyabér 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Bodolyabér, Petőfi u. 21., 
képv.: Böröcz Tibor polgármester) között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek mellett: 
 

1. A fent felsorolt önkormányzatok képviselő testületei közoktatási 
feladataik ellátása érdekében oktatási-nevelési intézményeik közös 
fenntartására - 2009. március 31. napján kötött megállapodással - 
létrehozott Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulást (a 
továbbiakban: Társulás) megszüntetik 2013. június 30. napjával. 

 
2. A Társulás által fenntartott intézmény: 
 
Komló és Térsége Óvodái  
Székhely: 7300 Komló Sallai u. 1. 
 
Tagóvodák neve: 
1.) Körtvélyesi Óvoda  -  7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 

2.) Magyarszéki Óvoda  - 7396, Hársfa u. 3. 

3.) Ligeti Óvoda - 7331 Liget, Hamberger F. u. 13. 

4.) Magyarhertelendi Óvoda - 7394 Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26. 

3. A társult önkormányzatok tulajdonában lévő 2009. július 1. napjával a 
közösen fenntartott intézményeknek térítésmentes használatába átadott 
ingatlanok tekintetében a Komló és Térsége Óvodái használati joga 2013. 
június 30. napjával megszűnik. 
 



4. A tagok a bevitt intézményük vagyonának szaporulatát az intézmény 2009. 
július 1.-ei megalapítását követően saját költségvetésük terhére 
biztosították, így: 
 

• Komló Város Önkormányzat tulajdonába kerül a Komló és Térsége 
Óvoda székhelyén és a Körtvélyesi Tagóvoda feladat-ellátási 
helyen nyilvántartott ingóságok. 

• Magyarszék Község Önkormányzat tulajdonába kerül a 
Magyarszéki Óvoda feladat-ellátási helyen nyilvántartott 
ingóságok. 

• Magyarhertelend Község Önkormányzata tulajdonába kerül a 
Magyarhertelendi Óvoda feladat-ellátási helyen nyilvántartott 
ingóságok. 

• Liget Község Önkormányzata tulajdonába kerül a Ligeti Óvoda 
feladat-ellátási helyen nyilvántartott ingóságok. 
 

 
5.  A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034, valamint a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-

0017 azonosító számú pályázat keretében beszerzett eszközök minden 
feladat-ellátási hely tekintetében Komló Város Önkormányzat tulajdonába 
kerülnek a fenntartási időszak végéig. 
 

6.  Az elnyert EU- s pályázatok esetében a Közreműködő Szervezet felé a 
változás bejelentéséről Komló Város Önkormányzata gondoskodik. 
    

7. Magyarszék Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzata 
megállapodik, hogy a Komló és Térsége Óvodái intézmény 2013. féléves 
finanszírozásának elszámolása az államháztartás szervezeti beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet 7. § (12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
elkészített beszámoló elkészítését követően 2013. szeptember 30. napjáig 
megtörténik.  
 

8. A Társulás által fenntartott Komló és Térsége Óvodái intézményben 
foglalkoztatott alkalmazottak jogviszonya 2013. június 30. napjával 
áthelyezéssel megszűntetésre kerül.  

 
9.  A Társulás fennállása alatt keletkezett iratok tárolásáról, kezeléséről 

Komló Város Jegyzője gondoskodik. 
 

10.  Felek kijelentik, hogy egymással szemben követelésük nincs. 
 



11.  Jelen megállapodás érvényességével, vagy teljesítésével kapcsolatos 
bármely jogvita esetén a felek megkísérlik a vita békés úton történő 
rendezését. Amennyiben ez a rendezési kísérlet igazoltan nem vezet 
eredményre, a felek jogviták rendezésére kikötik a Komlói Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét.  
 

12.  Ezen megállapodás 14 eredeti példányban készül, melyből minden felet 2-
2 példány illeti meg.  
 

13. Megállapodó felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták azzal, hogy a nem szabályozott 
kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 
Komló, 2013……………………….. 
 
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér 3.           Polics József  
                         polgármester 
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata 
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.                                                            Papp István 
                                                                                                                           polgármester 
 
Mánfa  Község Önkormányzata           Hohn Krisztina 
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.                       polgármester 

 
 
Magyarszék Község Önkormányzata          Kárpáti Jenő 
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33.                        polgármester 

 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata       Kovács Gyula 
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46.                                        polgármester 

 
 
 
Liget Község Önkormányzata     Vargáné Szabó Gabriella 
7331 Liget, József A. út 9.                              polgármester 

 
 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata      Böröcz Tibor 
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21.      polgármester 



 
 
Z á r a d é k : 
Jelen megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban 
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.  
 
Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete:    
 
Jóváhagyó határozat száma: 
 

Komló Város Önkormányzata      
7300 Komló, Városház tér 3.      
 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata   
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.    
 
Mánfa Község Önkormányzata    
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
     
Magyarszék Község Önkormányzata    
7396 Magyarszék, Kossuth L. u 33. 
 
Magyarhertelend Község Önkormányzata    
7394 Magyarhertelend Kossuth L. u. 46. 
 
Liget Község Önkormányzata     
7331 Liget, József A. út 9. 
 
Bodolyabér Község Önkormányzata      
7394 Bodolyabér Petőfi u. 21. 

 
 
 
 

 



3. számú melléklet 
Megszüntető okirat 

 
 

Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, Liget Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarhertelend Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Magyarszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Mánfa Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. § (1) 
felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) szerinti tartalommal 
az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
Megnevezése:   Komló és Térsége Óvodái 
Székhelye:    7300 Komló, Sallai u. 1. 
 
 
Megszüntető szerveinek megnevezése, székhelye:  

• Bodolyabér Község Önkormányzat  7394 Bodolyabér, Petőfi u.21. 
• Komló Város Önkormányzat   7300 Komló, Városház tér 3. 
• Liget Község Önkormányzat   7331 Liget, József A. u.9. 
• Magyarhertelend Község Önkormányzat 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u.46 
• Magyarszék Községi Önkormányzat  7396 Magyarszék, Kossuth L.u.33 
• Mánfa Község Önkormányzat      7304 Mánfa, Fábián B. u.58 
• Mecsekpölöske Községi Önkormányzat  7305 Mecsekpölöske, Szabadság u.21 

 
A megszűnés módja:         jogutód nélkül 
 
A megszűntetés oka:         közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban  
          teljesíthető 
 
Közfeladat jövőbeni ellátása: 
A Sallai utcai Óvoda és a Körtvélyesi Óvoda esetében 2013. 07.01-től a Komló Városi Óvoda látja el 
a feladatot. A Magyarszéki, a Magyarhertelendi és a Ligeti Óvoda esetében 2013.07.01-től a 
Magyarszéki Mikrotérség Óvodái látja el a feladatot.  
A közfeladat ellátása továbbra is biztosított. 
 
A közfeladat jövőbeni ellátásához  szükséges köztulajdon meghatározása: 
A Sallai utcai Óvoda a komlói 1181 hrsz., természetben a 7300 Komló, Sallai u.1, és a Körtvélyesi 
Óvoda a komlói 1521/51. hrsz., természetben a 7300 Komló, Nagyszántó u.10, vagyona Komló Város 
Önkormányzatát illeti. 
A Magyarhertelendi Óvoda a magyarhertelendi 196 hrsz., természetben a 7394 Magyarhertelend, 
Petőfi u.26 vagyona Magyarhertelend Község Önkormányzatát illeti. 
A Magyarszéki Óvoda a magyarszéki 251 hrsz., természetben a 7394 Magyarszék Hársfa u.3, vagyona 
Magyarszék Községi Önkormányzatot illeti. 
A Ligeti Óvoda a ligeti 182 hrsz., természetben a 7331 Liget, Hamberger u.13, vagyona Liget Község 
Önkormányzatát illeti. 
 
A Magyarszéki Óvoda a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái székhelyeként működik tovább, míg a 
Ligeti és a Magyarhertelendi Óvodák a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái tagintézményeként 
működnek tovább. 
 



 
Foglalkoztatottakkal kapcsolatos  munkáltatói intézkedések: 
A Sallai utcai Óvoda és a Körtvélyesi Óvoda alkalmazottai áthelyezéssel kerülnek a Komló Városi 
Óvodához 2013.06.30-ai hatállyal.  
A Magyarszéki, a Magyarhertelendi és a Ligeti Óvoda alkalmazottai áthelyezéssel kerülnek a 
Magyarszéki Mikrotérség Óvodáihoz 2013.06.30-ai hatállyal. 
 
 
Kötelezettségvállalás rendje: A Költségvetési szerv vezetője a Komló és Térsége Óvodái 2013. 

évi költségvetésében meghatározott előirányzatok terhére utoljára 
2013.június 30-án vállalhat kötelezettséget. 

 
Megszűnés időpontja: 2013.június 30. 
 
Záradék:  
 
A Komló és Térsége Óvodái megszüntető okiratát Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
………………. sz. határozat, Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
……………. sz. határozat, Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …………….. sz. 
határozat, Magyarszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …………………… sz. határozat, 
Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………. sz. határozat, Liget 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ………….. sz. határozat, Bodolyabér Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ………………. sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
Komló, 2013. május 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 

 
 
 
 
 



4. számú 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. 

      7.) Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 
 7300 Komló, Sallai utca 1. 
      8.) Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
 7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 

 
 
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, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral). 
 
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, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral). 
 
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, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral). 
 

 
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. 
 
9.2.7.  7.sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, Sallai utca 1. 
 

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, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral). 
 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 
 
9.2.8.  8.sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, Sallai utca 1. 

 
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, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral). 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
A Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvényben előírt 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. 
Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Sallai u. 1, 1181 hrsz 2512 m2;  



Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 7300 Komló, Nagyszántó u.10, 1521/51. hrsz  8312 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. május 30. 
 
 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2013.07.01-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2013. 
február 21-én kelt 20/2013. (II.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sz. határozattal hagyta 
jóvá. 
 
 
 
K o m l ó, 2013. május 30. 
    
 
 
 

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 20/2013. (II. 21.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat 
módosítására kerül sor. 
 
1.) Az alapító okirat 3.pontja az alábbi tagóvodákkal egészül ki: 
      7.) Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 
 7300 Komló, Sallai utca 1. 
      8.) Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
 7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 

 
2.) Az alapító okirat 9.2.pontja az alábbiakkal egészül ki: 
9.2.7.  7.sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, Sallai utca 1. 
 

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, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral). 
 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  

 
 
9.2.8.  8.sz. tagóvoda: 

Megnevezése:   Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 
Címe:    7300 Komló, Sallai utca 1. 

 
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, 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral). 
 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek nevelése a 20/2012.(VIII. 
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül megszervezésre.  
 
A Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája és a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvényben előírt maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
3.) Az alapító okirat 18. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
Komló Városi Óvoda Sallai Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Sallai u. 1, 1181 hrsz 2512 m2;  
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 7300 Komló, Nagyszántó u.10, 1521/51. hrsz  8312 m2. 
 
 
4.) A záradék végén felvezetésre kerül: 
Jelen alapító okirat 2013. július 01-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Városi Óvoda 2013. 
február 21-én kelt 20/2013. (II.21.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  sz. határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 
K o m l ó, 2013. május 30. 
 
 
        Polics József  
        polgármester 



5. számú melléklet 

Megállapodás 
köznevelési feladat-ellátására 

 
amely  létrejött egyrészről  
Mánfa Község Önkormányzata (székhely: 7304 Mánfa, Fábián B. u. 58., továbbiakban: 
Megbízó önkormányzat) képviselője: Hohn Krisztina polgármester, 
 
másrészről 
Komló Város Önkormányzat (székhely: 7300 Komló, Városház tér 3, továbbiakban: 
Megbízott önkormányzat) képviselője: Polics József polgármester között (a Megbízó 
önkormányzat és a Megbízott önkormányzat együtt a továbbiakban: Felek) 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében biztosított jogukkal élve, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja tárgyában, a mai napon, az alábbi tartalommal: 
 

1.) Megbízó önkormányzat nem rendelkezik kötelező köznevelési feladatai ellátására 
olyan intézménnyel, amelyben a település közigazgatási területén élő óvodás 
korosztály ellátását biztosítani tudná. A Felek megállapodnak abban, hogy az óvodai 
feladat ellátásáról Megbízó önkormányzat Megbízott önkormányzattal kötött jelen 
megállapodás alapján gondoskodik. 

 
2.) Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó önkormányzat közigazgatási területéről 

az óvodáskorú gyermekeket a Megbízó önkormányzat által fenntartott Komló Városi 
Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u.. 1/2.) intézmény (székhelyintézménye és 
tagintézményei) felveszi, ott óvodai nevelésben részesíti. 

 
3.) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek által igénybe vett szolgáltatás után a 

törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. Az 
óvodai nevelésben részesülő gyermekek óvodai ellátása a Megbízott önkormányzat 
közigazgatási területéről felvett gyermekekkel azonos módon történik.  

 
4.) Megbízó önkormányzat az e megállapodás szerinti feladat ellátásáért a közigazgatási 

területéről bejáró gyermekenként 21.000 Ft hozzájárulást fizet. 
 
5.) Felek megállapodnak abban, hogy a gyermeklétszám egyeztetését követően (tárgyév 

október 15.) Megbízó önkormányzat Megbízott önkormányzat részére a 4. pontban 
meghatározott költség 4/12-ed részét december 15. napjáig, a 8/12-ed részét pedig a 
június 30.-i normatív létszámmal korrigáltan szeptember 30. napjáig megfizeti. A 
Megbízó önkormányzat az e megállapodás alapján fizetendő hozzájárulást Megbízott 
önkormányzat 11771063-15331524 számú költségvetési elszámolási számlájára 
átutalja.  

 
6.) Jelen megállapodás 2013. július 1. napjától határozatlan időre szól.  

 
7.) Jelen megállapodást Felek a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás 

időpontja előtti közléssel mondhatják fel. 



 
8.) E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény rendékezései az irányadóak.  

 
9.) E megállapodásból fakadó jogvita esetére a Felek a hatáskörrel rendelkező Komlói 

Járásbíróság kizárólagos lehetőségét kötik ki.  
 
 
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői és a pénzügyi ellenjegyző, a 
megállapodást mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Komló, 2013……………………. 
 
 
Komló Város Önkormányzat képviseletében: 
 
 
Polics József                
polgármester        
 
 
Mánfa Község Önkormányzat képviseletében: 
 
 
Hohn Krisztina      Aladics Zoltán   
polgármester     pénzügyi ellenjegyző  
 
 
 
 
Záradék: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ………../2013. (…….) sz. határozatával,   
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (……) sz. határozatával 
jóváhagyta 
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