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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert az előző évben lezajlott 
intézményátszervezés eredményeként a Komló Városi Óvoda telephelyeként működik a 7300 
Komló, Templom tér 4. sz. alatti óvoda a 2019/2020-as nevelési évtől.  
Jelenleg az intézményben 1 csoportban 25 gyermek nevelése történik. A kialakításra kerülő 
telephely irányítási és képviseleti feladatainak ellátása a székhely intézményből történik, a 
telephelyen külön vezető kinevezése nem történt meg. A Komló Városi Óvoda vezetője az 
ellátandó vezetői feladatok mértékéhez igazodva, a feladatok ellátásának céljából a 
telephelyen tartózkodik. A telephely működésének részletes szabályozása az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában került rögzítésre.  
Fontos kiemelni, hogy ezen intézményben kiemelkedő számú halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek nevelése történik. A telephelyre járó gyermekek és szüleik számára kedvezőbb 
helyzetet teremtene, ha a telephelyen folyamatosan megoldott lenne a vezetői feladatok 
ellátása.   Megállapítható, hogy a szülők jelentős részre – tekintettel a család szociális, egyes 
esetekben különösen érzékeny körülményeire – a korábban már megszokott óvodavezetővel, 
jelenleg óvónővel nyitottabbak a kapcsolatteremetésre, mint egy számukra „idegen” 
vezetővel.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Humán bizottság az 2/2020. (I.22.) sz. 
határozatával döntött a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások időpontjáról, 
melyre 2020. április 20-21. napján kerül sor. Amennyiben az intézmény telephelyként 
működik tovább, úgy a vonatkozó szabályozás értelmében a telephelyre beiratkozni 
szándékozó gyermekek és szüleik a Komló Városi Óvoda székhelyintézményében tehetik ezt 
meg. A gyermekek nyilvántartására szolgáló adatszolgáltató rendszerekben, a Komló Városi 
Óvoda telephelye nem szerepel külön, a telephelyre vonatkozó adatok minden esetben a 
Komló Városi Óvoda székhelyintézményénél kerülnek feltüntetésre.  
Az intézményben jelenleg 25 gyermek nevelése történik, ebből várhatóan 6 gyermek megy 
iskolába 2020. szeptemberétől. Az előzetes védőnői adatok lekérdezése, a várható óvodai 
beiratkozók létszámáról jelenleg folyamatban van, azonban valószínűsíthető, hogy a 
telephelyen a következő évben is 1 csoport 25 fő körüli létszámmal tud működni.  
Abban az esetben, ha az intézmény nem telephelyként, hanem tagintézményként működne, 
úgy az áprilisi beiratkozásra is Templom tér 4. sz. alatti intézményben kerülhetne sor, továbbá 
a tagintézmény működéséhez szükséges vezető kinevezésével az intézmény irányítási és 
működési kérdései is megoldottá válnának.   
Annak érdekében, hogy a beiratkozáskor, valamint az arról szóló hirdetményben is a 
2020/2021-es nevelési évtől indított szervezeti felépítésről megfelelő tájékoztatást tudjunk 
adni, szükséges az átszervezéshez kapcsolódó szándékunkat kifejezni, az erről szóló elvi 
döntést meghozni.  

Mint már említettem, a telephely irányítási és képviseleti feladatainak ellátása a székhely 
intézményből történik, az intézményvezető szükség szerinti jelenlétével. Azonban 
elkerülhetetlen, hogy bizonyos esetekben a telephelyen az óvónő vezetői feladatokat ellásson, 
különösen indokolt esetekben döntést hozzon, valamint óvoda-pedagógusi feladatokat ellátva 
tagintézmény vezetői hatáskörökbe tartozó ügyekben eljárjon.  
 
Jelen előterjesztésben részletezettek okok miatt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 
hogy a Komló Városi Óvoda telephelyeként működő intézmény tagintézménnyé történő 
változtatását támogatni szíveskedjen!  
 



Amennyiben a tagintézményként történő működést a Képviselő-testület támogatja, úgy a 
Komló Városi Óvodát érintő átszervezési eljárás lefolytatása szükséges. 
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 közössége, 
az óvodaszék, a szülői szervezet 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. 
 
Az átszervezéshez kapcsolódóan előzetesen megvizsgáltuk a felmerülő költségek alakulását 
is. A számítások alapján megállapítható, hogy a tagintézményként történő működés a 
következő nevelési évtől egy tagintézmény vezető kinevezését teszi szükségessé. Ez az 
engedélyezett létszámot nem érintené, kizárólag a tagintézmény vezetői pótlék összege 
jelentene plusz terhet, mely vezetői pótlék mértéke havonta bruttó 36.540 Ft/hó. Ez az 
intézmény 2020-as költségvetésében – járulékkal együtt – összesen 129.000.- Ft 
többletköltséget jelent.  
 
Pontos létszámadatok a beiratkozás után állnak majd rendelkezésre, így a végleges döntés 
meghozatalára, valamint a 2020/2021-es nevelési évben indítható csoportok számának 
meghatározására is csak a beiratkozást követően – a májusi testületi ülésen - kerülhet sor.    
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.  

Határozati javaslat:  

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló Városi Óvoda átszervezéséhez kapcsolódó 
előzetes döntés meghozatala” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1.) A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a jelenleg a Komló Városi 
Óvoda telephelyeként működő 7300 Komló, Templom tér 4. sz. alatti intézmény a 
2020/2021-es nevelési évtől biztosítja, a Komló Városi Óvoda Tagintézményeként működjön 
tovább.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvodát érintő, az 1. 
pontban rögzített átszervezéshez szükséges egyeztetéseket folytassa le.  

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

Határid ő:  a Képviselő-testület májusi ülése 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
Komló, 2020. február 12.  

       Polics József 
       polgármester 


