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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2017. (III.9.) sz. határozatában 
(továbbiakban: határozat) szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Komló Városi Óvoda 
intézményt átszervezze oly módon, hogy a Felsőszilvási Tagóvoda a Szilvási Tagóvodával 
összevonásra kerüljön egy épületben, a 7300 Komló, Függetlenség u. 30. sz. alatti Szilvási 
Tagóvoda épületében, és a Szilvási Tagóvodában 4, a Körtvélyesi Tagóvodában 5 csoport 
indítását tervezete a 2017/2018-as nevelési évben.  
A Képviselő-testület fenti határozatában felkért, hogy az átszervezéshez kapcsolódó szükséges 
egyeztetéseket folytassam le.   
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3)-(4) 
bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése 
vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, a szülői 
szervezetnek, valamint nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési 
nemzetiségi önkormányzat véleményét. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a pedagógusok szakszervezetének helyi tagjai is véleményezik az 
átszervezési javaslatot. 
 
Fenti rendelkezésnek megfelelően az érintett szervezetek a jogszabály által előírt határidőn 
belül véleményezték a tervezett átszervezési javaslatot az alábbiak szerint:  
Komló Városi Óvoda alkalmazotti közössége, valamint a szülői közössége megismerte a 
tervezett átszervezési javaslatot. Mindkét szervezet tudomásul veszi a folyamatosan csökkenő 
gyermeklétszámot, melyre tekintettel támogatják az átszervezés megvalósítását. 
Együttműködésüket fejezték ki az átszervezést követő feladatok zökkenőmentes 
megvalósításában.  
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a 18/2017. (III.20.) sz. határozatával, 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2017. (III.22.) sz. határozatával 
elfogadta az átszervezési javaslatot.  
A pedagógusok szakszervezetének helyi tagjai az átszervezési javaslatot elfogadják, azonban 
azzal nem értenek egyet.  
 
A jogszabályok által előírtaknak megfelelően a Komló Városi Óvodában 2017. április 24-25. 
napján lezajlottak a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó beíratások.  
Tekintettel arra, hogy a „Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év beíratásáról” című 
előterjesztés a 2017. május 25-i képviselő-testületi ülésen külön napirendi pontként szerepel, 
jelen előterjesztés keretében az átszervezéssel érintett feladat-ellátási helyek létszámadatait 
ismertetem a Tisztelt Képviselő-testülettel. 
 

Intézmény Jelenlegi 
létszám 

Iskolába 
megy 

Óvodába 
marad 

Felvételt 
nyert 

Várható 2017. 
október 1-i 
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Szilvási Tagóvoda  
Férőhely szám:75 
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45 
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103 Felsőszilvási 
Tagóvoda 
Férőhely szám: 50 

 
50 

 
15 

 
35 
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Körtvélyesi 
Tagóvoda 
Férőhely szám: 
150 

 
137 

 
31 

 
105 

 
19 

 
118 

Álláspontom szerint fenti adatok alapján megállapítható, hogy az átszervezés indokolt.  
 
A Körtvélyesi Tagóvoda jelenleg 6 csoportban (150 férőhely) biztosítja a gyermekek ellátását. 
A csoportszám csökkentésének eredményeként, 125 férőhelyen 118 gyermek nevelése történne 
5 csoportban (kettő 23 fős csoport, és három 24 fős csoport), így lehetőség van az év közben 
beiratkozni kívánó gyermekek felvételére is. 
 
A Szilvási és a Felsőszilvási Tagóvoda összevonását követően, 2017. szeptember 1. napjától 
egy feladat-ellátási helyként a 7300 Komló, Függetlenség u. 30. sz. alatti épületben Szilvási 
Tagóvoda néven működne tovább, mely intézményben 100 férőhelyen 4 csoportban (2 normál 
és 2 német nemzetiségi) 103 gyermek nevelése történne az alábbi csoportokban: 
Szivárvány csoport         25 fő 
Csillag csoport         24 fő 
Bojtorján csoport         27 fő 
Ibolya csoport          27 fő 
 
Az átszervezés végrehajtásának eredményeként a Komló, Május 1. u. 15. sz. alatti ingatlan 
kiüresedik. Ehhez kapcsolódóan, tájékoztattam a Pécsi Tankerületi Központot a Képviselő-
testület átszervezési szándékáról. Javasoltam, hogy amennyiben a Pécsi Tankerületi Központ 
részéről arra igény mutatkozik, akkor a működtetésében álló Baranya Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Komlói Tagintézménye a kiüresedő, Május 1. u. 15. sz. alatti ingatlanban 
működhetne tovább az átszervezést követően.  
A Pécsi Tankerületi Központ a javasolt lehetőséget igénybe venné. Tekintettel arra, hogy 
Pedagógiai Szakszolgálat új helyre történő költözése a vonatkozó jogszabályok értelmében 
átszervezésnek minősül, a végrehajtáshoz szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
hozzájárulása, mely jelenleg folyamatban van. Ennek megfelelően az ingatlan hasznosítására 
vonatkozó előterjesztést várhatóan a júniusi testületi ülésen terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé.  
 
A beíratást követő létszámok alakulásáról és az engedélyezett csoportok számáról szóló 
egyeztetések során merült fel - a korábbi átszervezési javaslaton túlmenően - a Komló Városi 
Óvoda Kökönyösi Tagóvodájában indítható csoportszám 4-ről 3-ra történő csökkentésének 
lehetősége.  
Jelenleg a Kökönyösi Tagóvodában 100 férőhelyen (4 csoport) 88 gyermek nevelése történik, 
mely létszámból 2017. szeptemberétől 26 gyermek megy iskolába. Az óvodában maradó 62 fő 
mellé 17 gyermek nyert felvételt a beiratkozás során. Így 2017. szeptemberétől az engedélyezett 
100 férőhelyen várhatóan 79 gyermek nevelése zajlik.  
Ezen adatokra tekintettel indokoltnak tartom és javaslom, hogy a következő nevelési évtől a 
Kökönyösi Tagóvodában a 79 gyermek nevelése 3 csoportban történjen (kettő 27 fős csoport, 
egy 25 fős csoport). 
 
Fontos megemlíteni azt az előző évek adatai alapján egyértelműen megállapítható tényt, mely 
szerint a szeptemberi tényleges létszám néhány fővel mindig kevesebb, mint a beiratkozás 
idején előrevetített létszám. 
 
Annak érdekében, hogy a Kökönyösi Tagóvoda csoportszámának csökkentésére vonatkozó 
döntés meghozatalára a jogszabályban előírt határidőt betartva (tárgyév május utolsó napja) sor 



 
 

kerülhessen, a jogszabály által meghatározott szervezeteket levélben kértem, hogy a fenti 
átszervezési javaslatot is véleményezzék. Ennek megfelelően az alábbi vélemények érkeztek 
be Önkormányzatunkhoz: 
A Komló Városi Óvoda alkalmazotti közössége, valamint a szülői közössége megismerte a 
tervezett átszervezési javaslatot. Mindkét szervezet támogatja, hogy a Kökönyösi Tagóvodát 
érintő csoportszám csökkentést, valamint együttműködésüket fejezik ki az átszervezés 
zökkenőmentes lebonyolításában.  
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a 41/2017. (V.15.) sz. határozatával, Komló 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 23/2017. (V. 16.) sz. határozatával támogatja, 
hogy a 2017/2018-as nevelési évben a Kökönyösi Tagóvodában indítható csoportok száma 3 
csoportban kerüljön meghatározásra. 
A pedagógusok szakszervezetének helyi tagjai az átszervezési javaslatot elfogadják, de azzal 
nem értenek egyet.  
 
A véleményezési eljárások során készült valamennyi jegyzőkönyv személyesen megtekinthető 
a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Intézményfelügyeleti Irodáján 
(7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 216. iroda).  
 
Összességében megállapítható, hogy a Komló Városi Óvoda jelenleg 23 csoportban, 575 
férőhellyel 8 telephelyen látja el 516 gyermek nevelését. Az átszervezések megvalósulásának 
eredményeként az intézmény 20 csoportban 500 férőhellyel, 7 telephelyen látja el a jelenlegi 
adatok szerint 469 gyermek nevelését.  
 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján elmondható, hogy sajnos a következő években sem 
várható jelentősen nagyobb beiratkozási gyermeklétszám. A Komló Városi Óvoda 
intézményből 2018. szeptemberében 164 fő megy iskolába az alábbiak szerint:  
Komló Városi Óvoda   18 fő 
Szilvási Tagóvoda   48 fő 
Mecsekjánosi Tagóvoda     4 fő 
Gesztenyési Tagóvoda     7 fő 
Hunyadi Utcai Tagóvoda  19 fő 
Körtvélyesi Tagóvoda:   30 fő 
Kökönyösi Tagóvoda   38 fő 
 
A védőnői szolgálat által közölt adatok szerint a 2018/2019-es nevelési évben 174 gyermek lesz 
óvodakötelezett. Tekintettel arra, hogy városunkban egyházi és alapítványi fenntartású óvoda 
is működik, kijelenthetjük, hogy a Komló Városi Óvodából 2018. szeptemberétől kimenő 
gyermekek száma magasabb lesz, mint a beérkező gyermeklétszám.  
 
Ahogy a „Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év beíratásáról” című előterjesztésben is 
említettem az óvodai csoportok létszámhatárai az Nkt. 4. sz. mellékletében kerültek 
meghatározásra, mely szerint óvodai intézmény esetén a minimális létszám 13 fő, a maximális 
létszám 25 fő, átlaglétszám 20 fő. 
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek 
átvétele, felvétele miatt indokolt.   
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 20%-kal történő túllépését, mely rendelkezés a Komló Városi Óvoda 
intézmény alapító okiratában valamennyi tagintézményre vonatkozóan rögzítésre került. Ennek 



 
 

következtében külön fenntartói döntés nem szükséges a 25 főnél magasabb létszámú csoportok 
indításához.  
Az alapító okiratban a jelen előterjesztés határozati javaslatában foglalt létszámok kerülnek 
feltüntetésre az előírásoknak megfelelően. Azonban a határozati javaslatban szereplő 
maximálisan felvehető létszám - a fent leírtak alapján - 20%-kal túlléphető. Ennek megfelelően 
a Kökönyösi és a Szilvási Tagóvodában a 27 fős csoportok indíthatóak. 
 
Az átszervezés következtében a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 8 
fővel csökken az alábbiak szerint: 
Tényleges létszámleépítésére 1 fő esetében kerülne sor figyelembe véve, hogy az Nkt. 3 óvodai 
csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását teszi lehetővé. A Komló Városi Óvoda 
alkalmazásában a jelenlegi csoportszámra (23) tekintettel 7 fő pedagógiai asszisztens áll. 
Amennyiben a tervezett átszervezés megvalósul, akkor a Komló Városi Óvodában összesen 20 
csoport indul a 2017/2018-as nevelési évben. E csoportszámhoz 6 fő pedagógiai asszisztens 
alkalmazása szükséges.  
A Szilvási és Felsőszilvási Tagóvoda egy épületbe költözésének eredményeként a továbbiakban 
egy fő tálaló munkája válik szükségtelenné. Azonban egy fő tálaló egészségügyi állapotára 
hivatkozva kérte munkaviszonyának megszüntetését, így tényleges létszámleépítésre ez esetben 
nincs szükség.   
A csoportszám csökkentéséhez kapcsolódó további közalkalmazotti létszámcsökkentés a 
nyugdíjba menő közalkalmazottak megüresedő álláshelyeinek megszüntetésével megoldható. 
Ahogy a korábbi előterjesztésben is említettem, 2017. évben 4 fő nyugdíjba vonuló 
óvodapedagógus és 2 fő nyugdíjba vonuló 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.  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komló Város 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 6/2017. (III.10.) sz. önkormányzati rendelet 5. sz. 
mellékletében a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 91 főben határozta 
meg. Az átszervezés végrehajtását követően az óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 
2017. szeptember 1. napjától 83 főben kerül meghatározásra. 
 
Az átszervezés eredményeként szükségessé válik a Komló Városi Óvoda körzethatárainak 
módosítása is, melyről az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben 
– várhatóan a júniusi bizottsági ülésen – dönt a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) sz. ökr. rendelet 1. sz. mellékletének III/3. pontja 
értelmében. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a Pénzügyi 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 és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a „Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komló Városi Óvoda intézményt átszervezi oly 
módon, hogy a Felsőszilvási Tagóvoda a Szilvási Tagóvodával 2017. szeptember 1. napjától 



 
 

összevonásra kerül, és az összevonást követően egy épületben, a 7300 Komló, Függetlenség u. 
30. sz. alatti Szilvási Tagóvoda épületében működik tovább.   
 
2.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda intézményt érintő átszervezés következtében a 
Szilvási Tagóvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számát 4 csoportban, 
a felvehető maximális gyermek létszámot 100 főben állapítja meg.  
 
3.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda intézményt érintő átszervezés következtében a 
Körtvélyesi Tagóvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számát 5 
csoportban, a felvehető maximális gyermek létszámot 125 főben állapítja meg.  
 
4.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda intézményt érintő átszervezés következtében a 
Kökönyösi Tagóvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számát 3 
csoportban, a felvehető maximális gyermek létszámot 75 főben állapítja meg.  
 
5.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2017. 
szeptember 1. napjától 83 főben határozza meg.  
 
6.) A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Komló Városi Óvoda 
engedélyezett álláshelyeinek változásának átvezetéséről a 2017. évi költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2017. május 17.  

 

         Polics József 
         polgármester 


