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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beíratások lezajlottak, amelynek 
eredményeként az 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 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 működik a 
jövőben is. Az Óvodában 2022. szeptemberében változatlanul 20 csoport indulna. 
 
Az Óvoda KVÓ-1/2021. számú alapító okiratának 4.3.1. – 4.3.8. pontjaiban megnevezésre 
kerültek a tagóvodánkénti csoportszámok, amely szövegrészek törlése indokolt arra tekintettel, 
hogy ezen adatok alapító okiratban történő rögzítésére nem kötelezi az alapítót jogszabály.  
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bek. 
d) pontja alapján az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartó 
határozza meg, a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot pedig az 
alapító okirat 6.3. pontja tartalmazza.  
 
Ezen változást az Óvoda törzskönyvi nyilvántartásában átvezetni szükséges, így az intézmény 
alapító okiratának módosítása vált szükségessé.  
 
Az Nkt. 4. § 11. pontja alapján intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói 
döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum az Nkt. 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. Minderre tekintettel az alapító okirat fentiek szerinti módosítása 
nem minősül intézményátszervezésnek.  
 
Az alapító okirat 4.3. pontja – amennyiben azt a T. Képviselő-testület támogatja - az 
előterjesztés 2. sz. melléklete (módosító okirat) szerint módosulna. 
 
A fent leírtaknak megfelelő módosított, egységes szerkezetű alapító okirat jelen előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán 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, valamint a Humán bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló Városi Óvoda alapító okiratának 
módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
 

Határid ő:  2022. június 15. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 
 
Komló, 2022. május 18.    
 
         Polics József 
         polgármester 
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1. sz. melléklet 

Okirat száma: KVÓ-1/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Komló Városi Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Komló Városi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Kindergarten der Stadt Komló 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
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1 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági 
Általános Iskola és Óvoda 

7300 Komló, Gagarin u. 4. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

3.2. A köznevelési intézmény fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv a gyermekek 3 éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált óvodai nevelését. A költségvetési szerv OM azonosítója: 201650.  

Az intézmény gyermekétkeztetést és munkahelyi étkeztetést biztosít tálalókonyháin. Az 
intézmény szünidei gyermekétkeztetést biztosít a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ában foglaltak szerint, melyek ellátása 
tálaló konyhán történik. 

A 2013. július 1. napján határozatlan időre szóló, Komló Város Önkormányzat és Mánfa 
Község Önkormányzata között megkötött megállapodás értemében a Komló Város 
Önkormányzat által fenntartott Komló Városi Óvoda óvodai nevelést és gyermekétkeztetést 
biztosít a Mánfa Község Önkormányzata közigazgatási területéről érkező óvodás korú 
gyermekek részére.  
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4.3.1.  Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.) 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (német nemzetiségi óvodai nevelés) végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.2.  Komló Városi Óvoda Templom Téri Tagóvodája (7300 Komló, Templom tér 4.)  

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés) 
végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.3.  Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája (7300 Komló, Iskola u. 39.) 

Idegen nyelvű elnevezése: Janischer Kindergarten 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (német nemzetiségi óvodai nevelés) végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
d)beszédfogyatékosok, 
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e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.4.  Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.) 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés) 
végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.5.  Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája (7300 Komló, Függetlenség u. 30.) 

Idegen nyelvű elnevezése: Szilvaser Kindergarten 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (német nemzetiségi óvodai nevelés) végzi. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.6.  Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája (7300 Komló, Rózsa u. 9.) 
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A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés) 
végez. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai 
feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
c) hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
d)beszédfogyatékosok, 
e) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.7.  Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája (7300 Komló, Jó szerencsét u. 1.) 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve alapján szervezett programban 
résztvevő óvodások nevelését (magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelés) 
végez. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését végzi, az óvodai feladat-
ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) mozgássérültek, 
c) látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
d) hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
e) beszédfogyatékosok, 
f) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
g) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.3.8.  Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.) 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését végzi, az óvodai feladat-
ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa: 

a) enyhe értelmi fogyatékosság, 
b) értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékosság), 
c) mozgássérültek, 
d)látássérültek (vakok, gyengénlátók), 
e) hallássérültek (siketek, nagyothallók), 
f) beszédfogyatékosok, 
g) autizmus spektrum zavarral küzdők, 
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h)egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdők. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezte a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-
kal történő túllépését. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló város és köznevelési feladat-
ellátásáról szóló megállapodás alapján Mánfa község közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet szerint. A költségvetési szerv vezetőjét Komló Város Önkormányzat polgármestere 
nevezi ki és menti fel, illetve ő gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is felette. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 megbízási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 vállalkozási jellegű 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
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6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai 
nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezet (7300 Komló, Városház tér 3.) látja el. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei: 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Komló Városi Óvoda Templom Téri 
Tagóvodája 

7300 Komló, Templom tér 4. 

2 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi 
Tagóvodája 

7300 Komló, Iskola u. 39. 

3 
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai 
Tagóvodája 

7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 

4 Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 7300 Komló, Függetlenség u. 30. 

5 
Komló Városi Óvoda Gesztenyési 
Tagóvodája 

7300 Komló, Rózsa u. 9. 

6 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi 
Tagóvodája 

7300 Komló, Jó szerencsét utca 1. 

7 
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi 
Tagóvodája 

7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:   

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Komló Városi Óvoda óvodai nevelés  75 gyermek 

2 
Komló Városi Óvoda 
Templom Téri Tagóvodája 

óvodai nevelés  25 gyermek 

3 
Komló Városi Óvoda 
Mecsekjánosi Tagóvodája 

óvodai nevelés  25 gyermek 

4 
Komló Városi Óvoda Hunyadi 
Utcai Tagóvodája 

óvodai nevelés  50 gyermek 

5 
Komló Városi Óvoda Szilvási 
Tagóvodája 

óvodai nevelés  100 gyermek 

6 
Komló Városi Óvoda 
Gesztenyési Tagóvodája 

óvodai nevelés  25 gyermek 
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7 
Komló Városi Óvoda 
Kökönyösi Tagóvodája 

óvodai nevelés  75 gyermek 

8 
Komló Városi Óvoda 
Körtvélyesi Tagóvodája 

óvodai nevelés  125 gyermek 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés 
joga vagy a vagyon használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1. 3510 Rendelkezési jog: Komló 
Város Önkormányzat 100% 
tulajdoni arány,  

Vagyonkezelési jog: 
intézmény. 

óvoda 

2 7300 Komló, Iskola u. 39. 39, 2550 óvoda 

3 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. 3163 óvoda 

4 
7300 Komló, Függetlenség u. 
30. 

3801 óvoda 

5 
7300 Komló, Rózsa u. 9. 213, 225 óvoda/ 

beépítetlen 
terület 

6 
7300 Komló, Jó szerencsét utca 
1. 

1181 óvoda 

7 
7300 Komló, Nagyszántó utca 
10. 

1521/51 óvoda 

8 

7300 Komló, Templom tér 4. 935/2 Határozatlan idejű használati 
jog: Komló Város 
Önkormányzat, valamint az 
intézmény 

óvoda 
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2. sz. melléklet 
Okirat száma: KVÓ-1-MÓD/2022. 

Módosító okirat 

 A Komló Városi Óvoda a Komló Város Önkormányzat által 2021. június 9. napján 
kiadott, KVÓ-1/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 
§ (2) és (3) bekezdése alapján – a …… /2022. (V…..) számú, valamint a 
……………/2022. (V. …..) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 4.3.1. pontjából a „Csoportok száma: 3” szövegrész elhagyásra 

kerül. 
 

2. Az alapító okirat 4.3.2. pontjából a „Csoportok száma: 1” szövegrész elhagyásra 
kerül. 
 

3. Az alapító okirat 4.3.3. pontjából a „Csoportok száma: 1” szövegrész elhagyásra 
kerül. 
 

4. Az alapító okirat 4.3.4. pontjából a „Csoportok száma: 2” szövegrész elhagyásra 
kerül. 
 

5. Az alapító okirat 4.3.5. pontjából a „Csoportok száma: 4” szövegrész elhagyásra 
kerül. 
 

6. Az alapító okirat 4.3.6. pontjából a „Csoportok száma: 1” szövegrész elhagyásra 
kerül. 
 

7. Az alapító okirat 4.3.7. pontjából a „Csoportok száma: 3” szövegrész elhagyásra 
kerül. 
 

8. Az alapító okirat 4.3.8. pontjából a „Csoportok száma: 5” szövegrész elhagyásra 
kerül. 

 
Jelen módosító okiratot 2022. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Komló, 2022. „időbélyegző szerint”  
 

P.H. 
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Polics József  
polgármester aláírása 

 

 

 


