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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) számú, a 2015. évi 
költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalásáról szóló határozata 8. pontja úgy rendelkezett, 
hogy a polgármester vizsgálja meg a Komló Városi Óvoda kapacitás-kihasználtságát és 
szükség esetén tegyen javaslatot az önkormányzati cikluson belüli intézkedésekre.  
 
Jelenleg 624 gyermek jár a Komló Városi Óvodába, ebből biztosan 148 gyermek megy 
iskolába a 2015/2016-os nevelési évben, így az óvodában maradó gyermekek száma 442. A 
lenti táblázatból látható, hogy 33 tanköteles korú gyermek vár szakértői vizsgálatra, melyből 
az elmúlt évek tapasztalata alapján kb. 50 % megkezdi általános iskola tanulmányait. Így az 
iskolába menő gyermekek száma várhatóan 165, az óvodában maradó gyermekek száma 
pedig 459.  
 
A 2015/2016-os nevelési évben óvodakötelessé váló három éves korú gyermekek száma 147, 
melyből 67 gyermek már jelenleg is óvodába jár. A biztosan 2015. szeptember 1-jén óvodát 
megkezdő gyermek száma 80 fő, így várhatóan 539 fő lesz a 2015. szeptember 1-jei létszám, 
melyet év közben kiegészít azon gyermekek létszáma, akik két és fél éves koruk betöltését 
követően kezdik meg az óvodai nevelésüket. Ezen szám a védőnői szolgálattól kapott adatok 
alapján várhatóan 60-70 fő. E számítások szerint tehát maximum 610 gyermek lesz a 
2015/2016-os nevelési évben az óvodákban. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) 
bekezdése szerint ugyanis az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
 
A Komló Városi Óvoda jelenleg 29 csoporttal 725 férőhellyel működik, összességében 9 
feladat-ellátási helyen. 
 

Feladat-ellátási 
hely 

Férőhely-
szám 

Létszám 

Az Nkt. 
alapján 

számított 
létszám 

Iskolába 
megy 

Vizsgálatra 
vár 

Biztosan 
óvodában 

marad 

Gesztenyési 25 25 25 5 1 19 

Mecsekjánosi 25 25 25 5 1 18 

Hunyadi 75 59 64 15 6 38 

Szilvási 100 76 77 20 1 55 

Felsőszilvási 75 55 55 8 1 46 

Belvárosi 75 71 74 17 3 51 

Komló Városi 75 73 73 16 1 56 

Körtvélyesi 150 131 142 30 8 93 

Kökönyösi 125 109 114 32 11 66 

Összesen 725 624 649 148 33 442 

 
 
A férőhelyek számához viszonyítva látható, hogy a tényleges óvodai ellátotti létszám jelenleg 
is 101 fővel kevesebb, mint a maximálisan felvehető gyermeklétszám. 



 
A táblázatból az is megállapítható, hogy a legkevésbé kihasznált feladat-ellátási helyek a 
Szilvási és Felsőszilvási Tagóvoda, valamint a Kökönyösi Tagóvoda.  
 
A védőnői szolgálat által készített adatszolgáltatás alapján elmondható, hogy a 2016. 
szeptember 1. és a 2017. szeptember 1. napjával óvodakötelessé váló gyermekek száma enyhe 
emelkedést mutat (150 és 178 gyermek) a város összességére és a kihasználatlan feladat-
ellátási helyek felvételi körzetére vonatkozóan sem.  
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát.  
 
A fenti adatok figyelembe vételével javaslom, hogy a 2015/2016-os nevelési évben az érintett 
feladat-ellátási helyeken az alábbi csoportszámok indítását engedélyezze az önkormányzat: 
 

- Szilvási Tagóvoda 3 csoport a jelenlegi 4 csoporttal szemben, 
- Felsőszilvási Tagóvoda 2 csoport a jelenlegi 3 csoporttal szemben, 
- Kökönyösi Tagóvoda 4 csoport a jelenlegi 5 csoporttal szemben. 

 
A Kökönyösi Óvoda csoportszám csökkentésével lehetőség nyílik az intézményben 
tornaszoba létesítésére, melynek kialakítása a jogszabályi rendelkezések szerint kötelező. 
 
Az Nkt. 21. § (3) bekezdésének f) pontja szerint az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 
kötelező tartalmi eleme a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat-ellátási helyenként 
felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám. 
 
Az érintett feladat-ellátási helyek alapító okirat szerinti maximálisan felvehető 
gyermeklétszáma az alábbiak szerint alakul: 
 

- Szilvási Tagóvoda: 100 gyermek helyett 75 gyermek 
- Felsőszilvási Tagóvoda: 75 helyett 50 gyermek, 
- Kökönyösi Tagóvoda: 125 gyermek helyett 100 gyermek 

 
Az Nkt. 4. § 11. pontja rendelkezik az intézményátszervezés fogalmáról: minden olyan 
fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) 
pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő 
módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a 
továbbiakban nem szükséges. 
 
Az Nkt. 83. §-a úgy rendelkezik, hogy a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti 
közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, a települési (roma, német) nemzetiségi 
önkormányzat véleményét. A vélemény 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. 
 
 



Az Nkt. 84. § (3) bekezdése előírja, hogy a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-
augusztus hónapok kivételével - nevelési évben óvodai csoportot nem szerveztethet át, illetve 
a (7) bekezdés szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve 
májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést  a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 
kapcsolatban. 
 
Az átszervezés következtében 6 pedagógus és 3 pedagógiai munkát segítő alkalmazott 
munkája válik szükségtelenné. A 2015-ben nyugdíjba vonuló közalkalmazottak felmentése és 
a tartós távollévők helyettesítését ellátó, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezők kinevezésének lejárata révén azonban létszámcsökkentés nélkül végrehajtható az 
intézkedés. 
 
A gyermeklétszám folyamatos csökkenése előrevetíti annak lehetőségét, hogy a Szilvási 
Tagóvoda és a Felsőszilvási Tagóvoda csoportjai el fognak férni majd egy épületben, a 
Szilvási Tagóvoda épületében. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen.  
 
 
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, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe 
vételével – megtárgyalta a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntések 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.)  A Képviselő-testület támogatja az előterjesztés szerinti átszervezési javaslatot, és az 
abban foglaltaknak megfelelően a három érintett feladat-ellátási hely 
csoportlétszámait, illetve az oda felvehető maximális gyermeklétszámot az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
  

Tagintézmény 
megnevezése 

Csoportlétszám 
Maximális 
felvehető 

gyermeklétszám 

Komló Városi Óvoda 
Szilvási Tagóvoda 

3 75 

Komló Városi Óvoda 
Felsőszilvási Tagóvoda 

2 50 

Komló Városi Óvoda 
Kökönyösi Tagóvoda 

4 100 

 
2.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez szükséges 

egyeztetéseket folytassa le. 
 
 
 



3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvoda 
átszervezéséről szóló végleges előterjesztést a Képviselő-testület májusi rendes 
ülésére terjessze be.  

 
 

Határid ő: az 1.). és 2.) pont tekintetében értelem szerint, a 3.) pont tekintetében a 
2015. májusi rendes testületi ülés 

Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó , 2015. február 25. 
 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 


