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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (II.23.) számú, a 2017. évi 
költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalásáról szóló határozatában felkért, hogy folytassak 
egyeztetéseket az intézményvezetőkkel az intézményi költségvetések hiányának csökkentése 
érdekében.   
A Gazdasági Ellátó Szervezet, a Komló Városi Óvoda valamint a tagintézmények vezetőivel 
egyeztetéseket folytattam a Komló Városi Óvoda költségvetési hiányának csökkentése 
tárgyában, melynek során több átszervezési javaslat megtárgyalásra került.  
 
A Komló Városi Óvoda (továbbiakban: Intézmény) 8 telephelyen, összesen 23 csoporttal és 
maximum 575 fő engedélyezett létszámmal működik.  A statisztikai adatszolgáltatások, 
valamint az intézményi jelzések alapján megállapítható, hogy jelenleg 508 gyermek jár az 
Intézménybe, ebből 127 gyermek megy iskolába a 2017/2018-as nevelési évben, így az 
óvodában maradó gyermekek száma várhatóan 381 fő lesz. A védőnői kimutatás alapján a 
2017/2018-as nevelési évben óvodakötelessé váló három éves korú gyermekek száma a 
városban 134 fő. Azonban ebből a létszámból várhatóan nem mind a Komló Városi Óvodába 
iratkozik be, tekintettel arra, hogy városunkban alapítványi és egyházi fenntartású nevelési 
intézmény is működik. 
Ezen számítások alapján is elmondható, hogy a gyermeklétszám sajnos évről évre csökken.  
 
Fentiek alapján jelen előterjesztés keretében a Komló Városi Óvoda átszervezési javaslatát 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az alábbiak szerint:  

Javaslom, hogy a Körtvélyesi Tagóvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok 
számát, a jelenlegi 6 csoporttal szemben 5 csoportban határozza meg a Képviselő-testület, 
figyelembe véve azon adatokat, hogy jelenleg 150 fő engedélyezett férőhelyen, 6 csoportban 
132 gyermek vesz részt az óvodai nevelésben. 

A Képviselő-testület a 2015. március 5-i ülésén tárgyalta a Javasat a Komló Városi Óvoda 
átszervezésére című előterjesztést, mely eredményeként csoportszám csökkentés történt a 
Szilvási Tagóvoda, valamint a Felsőszilvási Tagóvoda telephelyeken.  Ezen előterjesztés 
keretében –a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt- előrevetítésre került a két 
tagintézmény csoportjainak egy épületben történő elhelyezése is. 

Jelenleg a Szilvási Tagóvodában 3 csoportban 67 gyermek, míg a Felsőszilvási Tagóvodában 
2 csoportban 50 gyermek részesül óvodai nevelésben. E két feladat-ellátási helyről az előzetes 
adatok alapján 35 gyermek megy iskolába. A korábban jelzett átszervezési módnak 
megfelelően javaslom, hogy a Szilvási Óvoda nyári zárási idejének befejező napjától, de 
legkésőbb 2017. szeptember 1. napjáig a Felsőszilvási Tagóvoda kerüljön összevonásra a 
Szilvási Tagóvodával oly módon, hogy a Felsőszilvási Tagóvoda 2 csoporttal átköltözik a 7300 
Komló, Függetlenség u. 30. szám alatt működő Szilvási Tagóvodába. Jelenleg a Felsőszilvási 
Tagóvodában német nemzetiségi óvodai nevelés folyik, mely az átszervezést követően is 
változatlanul megmarad. Az összevonást követően a Szilvási Tagóvodában a jelenlegi 
csoportszámok alapján 5 csoport működne, azonban a várható létszámok alapján indokolt, hogy 
a 2017/2018-as nevelési évben a Szilvási Tagóvodában 4 csoport (2 német nemzetiségi és 2 
normál csoport) indításáról döntsön a Képviselő-testület. 

 



 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja az 
alábbiak szerint rendelkezik az intézményátszervezés fogalmáról:   

„intézményátszervezés: 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.” 

E rendelkezés értelmében a fent javasolt átszervezési mód intézményátszervezésnek minősül, 
melyre az alábbi jogszabályi előírások, határidők vonatkoznak:  

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 feladatot, a tervezett átszervezés határidejének rögzítésével. A 
szándéknyilatkozat képezi a véleményezési eljárás alapját.  

Ezt követően az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény 
átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény 
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, valamint nemzetiségi nevelés-
oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési 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. § (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása 
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést  a nevelési-oktatási intézmény 
átszervezésével kapcsolatban. Ezen határidő betartásával fejezi ki átszervezési szándékát a 
képviselő-testület.  

Az átszervezésről szóló döntés meghozatalát követően kerül sor a dokumentumok, 
szabályzatok módosítására.  

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b.) pontja kimondja, hogy a fenntartó dönt az óvodába történő 
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról. A Képviselő-testület Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság által átruházott hatáskörben hozott 1/2017. (III.7.) sz. 
határozat értelmében a 2017/2018-as nevelési év beiratkozásának időpontja 2017. április 24-
25. napja. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 §. (1) bekezdése kimondja, hogy 
a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt tesz közzé. 

Annak érdekében, hogy a beiratkozáskor, valamint az arról szóló hirdetményben is a 
2017/2018-as nevelési évtől indított szervezeti felépítésről megfelelő tájékoztatást tudjunk 
adni, szükséges az átszervezéshez kapcsolódó szándékunkat kifejezni, az erről szóló elvi 
döntést meghozni.  

A fenti átszervezés eredményeként szükségessé válik a Komló Városi Óvoda körzethatárainak 
módosítása is, melyről az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottsága átruházott hatáskörben 
dönt a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) sz. ökr. 
rendelet 1. sz. mellékletének III/3. pontja értelmében. 



 
 

Az átszervezés következtében tényleges létszámleépítésre nem kerül sor, a csoportszámok 
csökkentéséhez kapcsolódó közalkalmazotti létszámcsökkenés a nyugdíjba menő 
közalkalmazottak megüresedő álláshelyeinek megszüntetésével megoldható.  Ennek alapján 
2017. évben 4 fő nyugdíjba menő óvodapedagógus és 2 fő nyugdíjba menő dajka álláshelyének 
betöltésére nem kerül sor, amely a tárgyévben 12.222.000. Ft, 2018. évben várhatóan 
34.093.000. Ft megtakarítást eredményez az Intézmény költségvetésében.  

Amennyiben a fenti átszervezés megvalósul, akkor a 7300 Komló, Május 1. u. 15. szám alatti 
épület kiüresedik, az épület további használatáról egyeztetéseket folytatok. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a véleményezési eljárásra vonatkozó 
határidők betartásának érdekében a Komló Városi Óvoda átszervezéséről szóló végleges 
előterjesztést, valamint a 7300 Komló, Május 1. u. 15. szám alatti épület további hasznosításáról 
szóló előterjesztést legkésőbb a májusi testületi ülésre terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé.  Szintén a végleges döntés meghozatalakor – az intézmény költöztetéséhez kapcsolódó 
egyeztetések lefolytatását követően – kerül meghatározásra az átszervezés pontos időpontja.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.  

 

Határozati  javaslat:  

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda 
átszervezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

1.) A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a Komló Városi Óvoda 
intézményt átszervezze oly módon, hogy a Felsőszilvási Tagóvoda és a Szilvási Tagóvoda 
összevonásra kerüljön a Szilvási Tagóvoda nyári zárásának befejező napjától, de legkésőbb 
2017. szeptember 1. napjáig. A feladat-ellátási hely az összevonást követően egy épületben, a 
7300 Komló, Függetlenség u. 30. sz. alatti Szilvási Tagóvoda épületében működik tovább.   

2.) A Képviselő-testület a 2017/2018-as nevelési évben az indítható csoportok számát a Komló 
Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodájában 5, a Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodájában, 
4 csoportban (2 német nemzetiségi, 2 normál csoport) határozza meg.  

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez szükséges 
egyeztetéseket folytassa le.  

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

Határid ő:  az 1.) , 2.) és 3.) pont tekintetében értelem szerint 
        4.) pont tekintetében 2017. májusi rendes ülés 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

Komló, 2017. március 7.  

        Polics József 
        polgármester 


