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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének (a továbbiakban: 
Tankerület) igazgatója 2016. április 25. napján kelt levelében tájékoztatott arról, hogy a 
fenntartásában álló intézmények átszervezését tervezi az alábbiak szerint:  
 
1. Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 
alapdokumentumában:  
 a.) A Kökönyösi Gimnázium székhelyintézményben (Komló, Alkotmány u. 2/b.) az 
iskola maximális létszámának 410 főről 284 főre csökkentését.  
 b.) A Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolában (Komló, Bányász u. 1. ) az 
iskola maximális létszámának 676 főről 515 főre csökkentését.  
 
2. Szilvási Általános Iskola székhelyén (Komló, Függetlenség u. 32.), a szakmai 
alapdokumentumában az iskola maximális létszámának 448 főről 294 főre csökkentését.  
 
3. Kenderföld – Somági Általános Iskola (Komló, Gagarin u. 4.) szakmai 
alapdokumentumában az iskola maximális létszámának 448 főről 319 főre csökkentését.  
 
A szakmai alapdokumentumban szereplő jelenlegi maximális létszámok az intézmények 
tényleges befogadóképessége alapján kerültek meghatározásra. Ezt szeretné a Tankerület a 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően korrigálni. A módosított létszámok a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján kerültek meghatározásra. 
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. 
pontjának értelmében intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, 
amely a szakmai alapdokumentum módosításával jár.  
Az Nkt. 21. § (3) bekezdés f.) pontja alapján a felvehető maximális létszámok meghatározását 
a szakmai alapdokumentum tartalmazza.  
 
Az Nkt. 83. § (3) – (4) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat 
véleményét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 
H a tá ro za t i  j a v a s l a t :  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló intézmények átszervezéseinek 
véleményezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában 
álló intézmények szakmai aldokumentumainak módosítását az alábbiak szerint:   

1. Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 
alapdokumentumában:  



a.) A Kökönyösi Gimnázium székhelyintézményben (Komló, Alkotmány u. 
2/b.) az iskola maximális létszámának 410 főről 284 főre csökkentését.  
 
b.) A Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolában (Komló, Bányász u. 
1. ) az iskola maximális létszámának 676 főről 515 főre csökkentését.  

 
2. Szilvási Általános Iskola székhelyén (Komló, Függetlenség u. 32.), a szakmai 
alapdokumentumban az iskola maximális létszámának 448 főről 294 főre 
csökkentését.  

 
3. Kenderföld – Somági Általános Iskola (Komló, Gagarin u. 4.) szakmai 
alapdokumentumban az iskola maximális létszámának 448 főről 319 főre 
csökkentését.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületét tájékoztassa.  
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2016. április 26. 
 
         Polics József  
         polgármester 


