
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 14-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói 

jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére 
 
Iktatószám:   2918/2016.  Melléklet:   
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Végh Edina ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ. I. sz. melléklet III/C. 1. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont 
  
 
Meghívott: 
 

- Judikné Linde Teréz intézményvezető    Komló Városi Óvoda 
          7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

- Kozmann Kornélia intézményegység vezető  Komló Városi Óvoda Belvárosi 
Tagóvoda        7300 Komló, Templom tér 1.  

- dr. Udvardy György megyéspüspök      Pécsi Egyházmegye 
     7624 Pécs, Szent István tér 1. 

 

A határozatot kapják: 
 

- Judikné Linde Teréz intézményvezető    Komló Városi Óvoda 
          7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

- Kozmann Kornélia intézményegység vezető  Komló Városi Óvoda Belvárosi 
Tagóvoda        7300 Komló, Templom tér 1.  

- dr. Udvardy György megyéspüspök      Pécsi Egyházmegye 
     7624 Pécs, Szent István tér 1. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület a 2016. február 18-i ülésén, a 3/2016. (II.18.) sz. határozatával szándékát 
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogát, 
az intézmény működtetését és használatát változatlan személyi és tárgyi feltételekkel a Pécsi 
Egyházmegye részére át kívánja adni a Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola átadásakor 
kötött megállapodásban foglalt, megegyező feltételekkel, 2016. szeptember 1. napjával. 
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83 § (3)-(4) 
bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő 
végleges döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet 
véleményét. Az érintett szervezetek a jogszabályban meghatározott határidők betartásával 
véleményezték a tervezett átszervezést és az alábbi véleményt küldték meg Hivatalunk részére:  
 

• A Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodájának alkalmazotti közössége a 
tervezett köznevelési átszervezést elfogadja és támogatja.  

• A Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvodájának szülői szervezete a tervezett 
köznevelési átszervezést elfogadja és támogatja.  

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében, ha a munkáltató 
személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató 
egésze vagy egy része a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül 
átadásra, az átadó és az átvevő köteles tájékoztatni a közalkalmazottat az átadás időpontjáról, 
okáról és a közalkalmazottat érintő jogi következményekről. A közalkalmazott a tájékoztatás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az 
átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatáshoz hozzájárul-e. 
Fenti jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, az érintett közalkalmazottak 2016. március 9-
én átvették az átadó által készített részletes tájékoztatást, majd ezt követően – a jogszabályi 
határidők betartásával és a részletes tájékoztatás ismeretében – valamennyi közalkalmazott (12 
fő) nyilatkozott. Az érintett 12 főből 10 fő hozzájárult, 2 fő pedig nem járult hozzá az átvevő 
munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatásához. Az átszervezést követően az ő 
foglalkoztatásuk a Komló Városi Óvodában lesz megoldott.  
 
Az Nkt. 84 § (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása 
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést  a nevelési-oktatási intézmény 
átszervezésével kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a beiratkozások időpontjában (2016. 
április 20-21.) a nevelési intézmények fenntartói és működtetői joga tisztázott legyen és a 
szülők ennek ismeretében dönthessenek, a Belvárosi Tagóvoda Pécsi Egyházmegye 
fenntartásába történő átadásáról szóló végleges döntést terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőt-testületet, hogy a Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának 
Pécsi Egyházmegye részére történő átadásához kapcsolódó megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztés a képviselő-testület májusi ülésére kerül beterjesztésre.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen.  

 



 
 

Határozati  javaslat:  

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi 
Egyházmegye részére című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói 
jogát, az intézmény működtetését és használatát változatlan személyi és tárgyi feltételekkel a 
Pécsi Egyházmegye részére átadja, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola átadásakor 
kötött megállapodásban foglalt, megegyező feltételekkel 2016. szeptember 1. napjával. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez kapcsolódó 
megállapodás megkötéséhez szükséges egyeztetéseket folytassa le.  
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvoda Belvárosi 
Tagóvoda fenntartói jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést a Képviselő-testület májusi rendes ülésére terjessze be.  
 

Határid ő: az 1.) és 2.) pont tekintetében értelem szerint 
       a 3.) pont tekintetében 2016. májusi rendes ülés 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 

Komló, 2016. április 5. 

 

        Polics József 
        polgármester 
 

 

 
 
 


