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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
 

 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt), valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza azon szabályokat, amelyek a 
gyermekek óvodai beíratásának kérdéseivel foglalkoznak. 
Az Nkt. értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt.  
 
A 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beíratások lezajlottak, amelynek 
eredményeként a következő létszámok kerültek megállapításra. Jelenleg a Komló Városi 
Óvodában (a továbbiakban: Óvoda) 8 feladat-ellátási helyen, 20 csoportban, 500 férőhelyen 
478 gyermek nevelése történik.  A beíratások eredményeként 2022. október 1. napján az 
Óvodában várhatóan 455 gyermek nevelése történik majd, így megállapítható, hogy az 
ellátotti létszám jelentősen csökken az idei nevelési év adataihoz viszonyítva.  
A létszámadatok tagintézményenkénti részletezése és vizsgálata során megállapítható, hogy 
valamennyi tagintézmény a jelenlegi létszámhoz hasonló ellátotti létszámmal fog működni a 
jövőben is. Kiemelném viszont azt az - előző évek adatai alapján - egyértelműen 
megállapítható tényt, amely szerint a szeptemberi tényleges létszám néhány fővel mindig 
kevesebb, mint a beiratkozás idején előrevetített létszám. 
 
Az Óvoda KVÓ-1/2021. számú alapító okiratának 4.3.1. – 4.3.8. pontjaiban megnevezésre 
kerültek a tagóvodánkénti csoportszámok, amely szövegrészek törlése indokolt. (Ezt a 
technikai jellegű alapító okirat-módosítást külön előterjesztés keretében tárgyalja a T. 
Képviselő-testület.) 
 
A Komló Városi Óvodában 2022. szeptemberében változatlanul 20 csoport indulna. 
 
Az Nkt. 1 óvodai csoportra vonatkozóan 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka alkalmazását 
határozza meg. 
A nyugdíjba vonuló közalkalmazottak okán a közalkalmazotti létszám a következők szerint 
alakul: a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak (3 fő) álláshelyei nem kerülnek betöltésre. Az 
óvodai gyermeklétszám 500 fő alá csökkenése következtében pedig nem kötelező az 1 fő 
pszichológus alkalmazása (a CSED-en lévő pszichológus közalkalmazott álláshelye nem 
betöltött). Mindezekre tekintettel az Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 2022. 
szeptember 1. napjától 79 főben kerül meghatározásra. 
 
 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a jövő évi beiratkozási számok ismeretében a 
2023/2024-es nevelési évben indítható csoportszámok és az engedélyezett álláshelyek 
számának újratárgyalása válhat szükségessé.  
 
 
 
 
 
 



II. 
 

 
A Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott 1/2022. (I. 26.) számú határozata alapján a 
2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozások 2022. április 26-27. napján 
lezajlottak.  
Az óvodai beiratkozás adatait az alábbi táblázat tartalmazza, melyben az Óvodát érintő 2022. 
szeptemberétől engedélyezett csoport- és férőhelyszámok kerültek feltüntetésre. 
 

Telephely 
Engedélyezett 
csoportszám 
(férőhelyszám) 

Csoportok 
Várható 2022. 
októberi 
létszám (fő) 

Várható 
2022. 
decemberi 
létszám (fő) 

Komló Városi Óvoda 
(Tompa M. u. 1/2.) 

3 (75) 

Tulipán 23 (3SNI) 23 (3SNI) 
Napocska 22 (3SNI) 22 (3SNI) 
Pillangó 19 (1SNI) 19 (1SNI) 

Összesen 64 (7SNI) 64 (7SNI) 

Hunyadi Utcai 
Tagóvoda 

2 (50) 

Vackor 20 (3SNI) 20 (3SNI) 
Aranyhal 22(3SNI) 22 (3SNI) 

Összesen 42 (6SNI) 42 (6SNI) 

Szilvási Tagóvoda 4 (100) 

Szivárvány 26 (2SNI) 26 (2SNI) 
Csillag 25 (2SNI) 25 (2SNI) 
Bojtorján 25 (3SNI) 25 (3SNI) 
Lepke 25 (2SNI) 25 (2SNI) 

Összesen 101 (9SNI) 101 (9SNI) 

Körtvélyesi Tagóvoda 5 (125) 

Róbert Gida 25 (2SNI) 25 (2SNI) 
Nyuszi 20 23 
Zsebibaba 23 (2SNI) 23 (2SNI) 
Kanga 24 25 
Tigris 24 (2SNI) 25 (2SNI) 
Összesen 116 (6SNI) 121 (6SNI) 

Kökönyösi Tagóvoda 3 (75) 

Maci 23 (SNI) 24 
Pillangó 25 (SNI) 25 
Csillag - - 
Csibike 23 (3SNI) 25 (3SNI) 

Összesen 71 (3SNI) 74 (3SNI) 

Mecsekjánosi 
Tagóvoda 

1 (25) 
Patakocska 24 (1SNI) 24 (1SNI) 

Összesen 24 (1SNI) 24 (1SNI) 

Gesztenyési Tagóvoda 1 (25) 
Vadgesztenye 19 (1SNI) 19 (1SNI) 
Összesen 19 (1SNI) 21 (1SNI) 

Templom Téri 
Tagóvoda 

1 (25) 
Bárány 
Összesen 

18 (7SNI) 18 (7SNI) 
18 (7SNI) 18 (7SNI) 

Összesen 20 (500) Összesen 455 (40SNI) 465 (40SNI) 

 
 



A fenti táblázatban szereplő 455 fő összlétszám 2022. decemberében várhatóan 465 főre fog 
emelkedni, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az óvoda 
felvegye azt a gyermeket is, aki tárgyév december 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.  
 
Az óvodai csoportok létszámhatárai az Nkt. 4. sz. mellékletében kerültek meghatározásra, 
amely szerint óvodai intézmény esetén a minimális létszám 13 fő, a maximális létszám 25 fő, 
az átlaglétszám 20 fő. 
A beiratkozás adataiból megállapítható, hogy a gyermeklétszám minden tagóvodában 
meghaladja a minimum létszámot, valamint valamennyi intézmény létszáma eléri az 
átlaglétszámot, illetve meghaladja azt. 
 
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. E rendelkezés értelmében a 2022/2023-as nevelési évre 
vonatkozóan a nevelési év indításánál szükséges döntést hozni a csoportlétszámok 
engedélyezéséről.  
 
Fent részletezettek alapján javaslom, hogy a Komló Városi Óvoda intézményben a 
2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok száma változatlanul 20 csoportban 
kerüljön megállapításra, az alábbiak szerint: 

- Komló Városi Óvoda   3 csoport 
- Hunyadi Utcai Tagóvoda  2 csoport 
- Szilvási Tagóvoda   4 csoport 
- Kökönyösi Tagóvoda   3 csoport 
- Körtvélyesi Tagóvoda  5 csoport 
- Gesztenyési Tagóvoda  1 csoport 
- Mecsekjánosi Tagóvoda  1 csoport 
- Templom Téri Tagóvoda  1 csoport 

 
 
A Pécsi Egyházmegye fenntartásában álló Szent Bernadett Tagóvodában a 2022/2023-as 
nevelési évre vonatkozó beiratkozási létszámok az alábbiak szerint alakultak: 
 

Intézmény Jelenlegi 
létszám 

Iskolába/más 
óvodába távozik 

Óvodai 
felvételt nyert 

Várható 
létszám 2022. 

október 
Szent 
Bernadett 
Tagóvoda 

100 32 30 98 

 
Az általános iskolai beiratkozások 2022/2023-as nevelési évre szintén lezajlottak. A Pécsi 
Tankerületi Központ fenntartásában álló komlói általános iskolákba összesen 119 fő, a Pécsi 
Egyházmegye fenntartásában álló komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános 
Iskolába 36 fő iratkozott be az alábbiak szerint: 
 
 

Intézmény neve Beiratkozottak száma 2022/2023-as tanévben indított 
első osztályok száma 

Kenderföld-Somági 14 fő 1 



Általános Iskola 
Szilvási Általános Iskola 27 fő 1 
Szilvási Általános Iskola 
Felsőszilvási Általános 
Iskolája 

28 fő 1 

Kökönyösi Gimnázium 
Gagarin Általános Iskolája 

50 fő 3 

Komlói Kodály Zoltán Ének-
zenei Katolikus Általános 
Iskola  

36 fő 2 

Összesen: 155 8 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán Bizottság, valamint a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, valamint a 
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év beiratkozásáról” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

I. 
 

 
 
1.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2022. 
szeptember 1. napjától 79 főben határozza meg.  
A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Komló Városi Óvoda engedélyezett 
álláshelyei változásának átvezetéséről a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
      
 
 

II. 
 

2.) A Képviselő-testület elfogadja a 2022/2023-as nevelési évvel kapcsolatos óvodai 
beíratásról szóló tájékoztatót, és a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan az 
indítható csoportok számát változatlanul 20 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint: 
Komló Városi Óvoda  3 csoport 
Hunyadi Utcai Tagóvoda      2 csoport 
Szilvási Tagóvoda   4 csoport 
Kökönyösi Tagóvoda  3 csoport 
Körtvélyesi Tagóvoda 5 csoport 
Gesztenyési Tagóvoda 1 csoport 
Mecsekjánosi Tagóvoda 1 csoport 
Templom Téri Tagóvoda 1 csoport 



 
Határid ő:  2022. szeptember 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
    Kozmann Kornélia intézményvezető 
 
 
3.) A Képviselő-testület tudomásul veszi az általános iskolai beíratásról szóló tájékoztatót a 
2022/2023. tanévre vonatkozóan.  
 
Komló, 2022. május 18.  
 
 
         Polics József  
         polgármester 
 


